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 يمذية 
ىالعملىمعىأنواعىمحددةىمنىالبواناتىىىىىىىىى

وكٌفٌدة  ؛ (علٌةداControlsوكٌفٌدة وعدأ ودوات تمكد  ) ( ؛Form)إعدداد واهةدة الرندا    تناولنا فً الفصل الدراسً األول كٌفٌة

  إهراءات األمددا     ن نافذة الكود والتعا ل  أبر هٌاً فً وعأ التص ٌ   ن نافذة الخصائص وتخصٌص لٌ  لبعض الخصائص 
 (Event Procedure) رل ٌدة ( ولدٌ   –وتبٌن لنا ون هذه المٌ  تختلف  ن خاصٌة إلى وخرى ... فكان لددٌنا المدٌ  ال هدردة )نصدٌة

  نطمٌة ووخرى  ن لائ ة ووخري بإنشاء كائن ووخري  تغٌر وو  ن تعبٌر مسابً )ع لٌة مسابٌة(  . 
 

 لتسدهٌل برندا   ستمتاج ل درسة برنا   تص ٌ  عند لً ف ث  مددة، لبٌانات ستمتاج  عٌن نا  بر وفً الوالأ الع لً عند  تص ٌ 
 األخدرى، البٌانات وبعض الدراسة السابمة وساعات السنوات فً ونتائهة  ال ٌلد شةادات وورلا   ٌلده  وتوارٌخ الطلب وس اء
 ألنندا سدٌتغٌر فاأل ر البورصة لسوق برنا   تص ٌ  عند و ا, ستختلف  هذا البرنا    ثل فً تمتاهةا لد التً البٌانات فأنواع لذلن

  دن ندوع كدل الممٌمدة فدً . هدًدا الصدغٌرة بالكسدور سدنةت  بدل الكثٌر تعنً البورصة فً األرلا  الن هدا كبٌر بشكل باألرلا  سنةت 

 الدذاكرة  دن هدءء علٌندا سدٌوفر ذلدن فدإن بٌانداتلل الصدمٌ  الندوع اسدتخد نا فدإذا الذاكرة على  عٌن حجم أو وزن البٌانات له ونواع

  .  عمدة مسابٌة بع لٌات تمو  التً البرا   وو الكبٌرة البرا   فً خاصة

  ثال :     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ..... ال ه وع بٌان رل ً –النوع بٌان  نطمً  –تارٌخ ال ٌلد بٌان  ن نوع تارٌخ  -االس  بٌان مرفً   -فك ا تلمظون :        

      ذاكرة استخدا  ىـــإل األساس فً ٌرهأ وهذا(  RAM) الك بٌوتر ذاكرة فً تخءٌن طرٌمة له بٌان نوع كل: (1) لمظة 

  على تهرى سوف التً وال نطمٌة المسابٌة والع لٌات التخءٌنٌة ال سامة مٌ   ن األ ثل االستخدا  الك بٌوتر                
 .مٌ ال هذه                

 .اى بيانات تخزن في ذاكرة الحاسب الداخمية 

  ىذه الذاكرة ( تتكون من ماليين الخاليا المتساوية و تسمى كل خميةByte ) . 

 يمثل عدد الخاليا حجم الذاكرة . 

 .تسمح كل لغات البرمجة بإعطاء اسماء لمخاليا التى سيتم تخزين البيانات بيا حتى يسيل تتبعيا و التعامل معيا 
  ى اسم واحد لكل خمية أو مجموعة من الخاليا ما دامت تحمل قيمة واحدة .يعط 

ىالفصلىاألول
ىالبوانات

Data 
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 ASCIIالــ   ن ومدة لٌاسٌة لمفظ اللء ة ال سامة مه  وهً Bitsبالـــ  ٌماس الذاكرة على البٌانات نوع مه  :(2) لمظة

 ( . Byte 1والتً تساوي  ) Bits 8ٌساوي   االنهلٌءٌة الكٌبورد مروف  ن )مرف
   (Data Types)انثُاَات َىاعأ 1-1

 لٌ  تخءٌن  فً تستخد  التً ( Data Types ) البٌانات ونواع  ن العدٌد ( Visual Basic .NET ) لغة توفر                
 البٌانات اعونو و ن الخاصة بالبرنا   والتعلٌ ات األوا ر تنفٌذ  ن الناتهة وو البرنا    ستخد   ن ال دخلة البٌانات                
 (  ( Visual Basic Net لغة توفرها التً                

            األنواع وفماً لــ:  مددتت       
  Bytes                                المه  عدد  -1                                  
 ال تامة لل تغٌر  مدود المٌ   Rangeال دي  -2                                  
 عدد الخانات وهً خاصة بالرل ٌة فمط Precisionالدلة  -3                                  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 Bytes ى عدد البايتأيشغميا الرقم في الذاكرة    االرقام بين االقواس )  ( تعنى عدد الخاليا التى -الحظ ان :     

ى

Char 

 حشف

 (2 ) 

 

Single 

(4)  

 7سلى يٍ 

 خاَة ػششَة

 

Byte 

(1)  
سلى يحظىس 

 تٍُ

255انٍ  0  

 

Integral 
Numeric 

Types 

 الرل ٌة البٌانات
Numeric 

Data Types 

 المرفٌة البٌانات
Character 

Data Types 

 ال تنوعة البٌانات

Miscellaneous 

Data Types 

Short 

(2)  

 5سلى يٍ 

 خاَات

 

Integer 

(4)  

 10سلى يٍ 

 خاَات

 

Long 

(8)  

 19سلى يٍ 

َةخا  

 

Nonintegral 
Numeric 

Type 

Double 

(8)  

 15سلى يٍ 

 خاَة ػششَة

 

Decimal 

(16)  
 29سلى يٍ 

خاَة طحُحة او 

 ػششَة

 

Object  

(8)  

 متغٌر عام

String 
 هسهة حشوفس

 )اي ػذد (

 

Date 

(8)  
 0001/ 1/ 1يٍ 

انً 

31/12/9999  

 

Boolean 

(2) 
True / False 

   Yes / No 

 

 أَىاع انثُاَات
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 Constants) :- )  انثىاتث  1- 1-2
 باإلعلن ذلن وٌت     (Data Type )  بٌان نوع ولةا (RAM ) الك بٌوتر بذاكرة  مهوءة و اكن عن عبارة هً             
    ٌ كن ال هذه المٌ ة ، فمط عنةا اإلعلن اءوثن     (Data Type ) بٌان  نوع مسب لةا لٌ ة تخصٌص ث  عنةا 
 . البرنا   وتعلٌ ات ووا ر تنفٌذ سٌر وثناء تتغٌر ون                 

 )كالتحويل من الميل جميع أنواع التحويالت  –سرعة الصوت  -سرعة الضوء –)ط( النسبة التقريبية  pi و ثلة :                 
 ومن السنتيمتر إلى البوصة .... وغيرىا ( –والتحويل من المتر إلى الجالون  –والتحويل من الفيرنييت إلى المئوية  -كيمومترلم                         

 الىدماءىفيىقواردىتكوونىاألVB.net:-ى
 -لتءا  بةا :ووال: لواعد ٌهب اإل  

 Underscoreوو عل ة _    A……Z a……zٌهب ان ٌبدو االس  بمرف  ن مروف االنهلٌءٌة  .1
  33عن   األمرف عدد ٌتهاوء ال ون وٌفعل ٌأتى بعد المرف االول وى عدد  ن المروف او االرلا  .2
 _ Underscoreعل ة ال   اعدان ٌمتوى على ر وء او عل ات او  سافات والٌس    .3
 داخل نفس النطاق )اإلهراء ( . الثابتغٌر  س وح بتكرار اس   .4
 وإال الكائنات، وووس اء وس اء الخصائص وو  -Double  Dim – ثل VB.net    نوع استخدا  الكل ات ال مهوءة فى .5

 const [const] as integer    ]  [و ا إن كنت  صراً فعأ الكل ة ال مهوءة بٌن .البرنا   تشغٌل ولت  ا خطأ سٌمابلن
 -  بةا :التءاإل ثانٌا : لواعد ٌستمسن 

 س اء ذات  عنى  ناسبواختر  .1
 . Capitalتكون  ن  مطعٌن ٌ كن ان ٌبدو كل  مطأ بمرف فى الكل ات التى ت .2

 .                               ٌهب إختٌار النوع ال ناسب للثوابت والتً سبك توعٌمةا فً ونواع البٌانات بمٌ  تتناسب وطبٌعة البٌانات ال خءنة :ملحوظة 

     )Declaration Constants   (انثىاتث ػٍ اإلػالٌ

 
 

  : يالحظات
Ω    : ٌتشابه الثابت وال تغٌر فً و ور كثٌرة  نةا 
 كله ا ٌ كن لراءة لٌ ته واستخدا ةا فً البرنا   . –كله ا  خءن فً الذاكرة توعأ فٌه لٌ ة  عٌنة .  -
 ( وغٌرها . Integer – Stringكله ا له نوع بٌانات خاص به )  -
 هً ونن ال  تستطٌأ تغٌٌر لٌ ته وثناء تشغٌل البرنا   . لكن الثابت ٌختلف عن ال تغٌر فً نمطة هوهرٌة :  -  
 نص . كتابة وردنا  ا إذا مالة فً " " عل تً تستخد   -  
 ولت .  وو تارٌخ كتابة وردنا  ا إذا مالة فً # # عل تً تستخد   -  

Ω   افائدة استخدا  الثوابت  ؟؟؟؟  
        1-  ً  عند لراءته . استخدا  الثوابت ٌهعل الكود وسةل فة ا
 استخدا  الثوابت ٌسةل علٌن تعدٌل الكثٌر  ن سطور البرنا   ب هرد تغٌٌر ه لة وامدة فمط . -2        
 إستخدا  الثوابت ٌملل  ن إمت ال الخطأ . -3        

 :. و ثلة

  " = Const Name As String                  "  بمبن ٌا صر 

                                    Const pi As Single = 22 / 7 
Const BirthDate As Date = #1/25/2011#                            

 

 

                             

ىالمتغوراتىالثوابتىو
Constants &Variables 

 

 Const(constant name) اسم الثابت  as (Data Type) نوع البيان   = Value     انمًُة  
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 :  Constants انثىاتث ػٍ اإلػالٌ (4) جذسَة

 عداد نافذة نموذج وفقًا لمتصميم التالي :قم بإ      
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 ري ء  ن لكل (Click)المد  إهراء إعافة ث   ( F7 )  فتاح على بالعغط (Code window) الكود نافذة بفت  نمو  ث 

 : بشكل  وع  هو ك ا ( Button1,Button2 )  األ ر
  :عل اً بأن 

Rالدائرة   سامة                                
2 π       -   2 مٌط الدائرةπR  

  π =22/7 ت ثل نصف المطر ,    Rمٌ                                               
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 والكود المسئول عن فعل ذلك ىو :  
 

         
 

        
 
 
 
 
  
 بالنتيجة ....  المسمى  label 2ويتضح أن المستخدم سيدخل نصف القطر ثم يضغط عمى زر المساحة فتظير المساحة عمى   
      Formكما أنيا تستخدم  كعنوان أو الفتة لتشرح الغرض من بعض األدوات عمى الـ   label: أن أداة العنوان   

 فيي تستخدم لعرض  المخرجات ) نتائج العمميات الحسابية ( . 
   ( Constants ) وانثىاتث (Variables)  انًحغُشات إػالٌ َطاق جحذَذ (5)  جذسَة

 وحاولنا كتابة كود حساب محيط الدائرة مباشرة :  Button2( الخاص  Event Handlerقمنا لمعالج حدث )ولكن ماذا لو انت 
 دعونا نرى :                              

 
 ىل من مترجم لمغة اإلنجميزية ليترجم لنا الرسالة أعاله ؟؟؟

وىما بالنسبة  لو غير معرفين ....  Piوالثابت   Radius( يخبرنا أنو يعجز عن قراءة المتغير  Compilerالمترجم )        
 ال تغٌرات ون لنا ٌظةر هنا و نButton1 رغم أننا عرفناىم من قبل في معالج الحدث الخاص بزر المساحة 

 إعلنةا .  نطاق فً إال استخدا ةا نستطٌأ ال والثوابت
 
  (Button2_Click) المد    إهراء نطاق فً  (pi)  والثابت ( Radius ) ال تغٌر إعلن نعٌد ون ٌ كن ال شكلة هذه ولمل  

      

 دعونا نرى :                                        



  

                 01066973029                                                       yahoo.comalysun1973@  

6 

 أَث دائًاً فٍ انًمذية

لي  
حمد ع

م
لي  
 ع

 

 كما ترون إختفت المشاكل .           
 ولكن ىناك حاًل آخر لممشكمة أعاله ... أنظر ليذا الكود وسجل مالحظاتك :  

 نرى : دعونا                              

 
 ىل أخبرنا أحد ماذا الحظ ؟؟؟         

 ال ( وعندها( Classالتصنٌف  ستوى على (Constant)  والثوابت (Variable)  ال تغٌرات عن نعلن ون ٌ كننا -

  (Event Procedure) . مد  راءإه نطاق كل عند اإلعلن ع لٌة نمتاج
جراء الحدث )  form1أنتم تذكرون اسم التصنيف )  - جراء الحدث  )  Button1_click( وا  ( تم  Button2_click( وا 

 ( .  Form1االعالن عنيم داخل نطاق التصنيف )
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 F5دعونا نرى البرنامج بعد التشغيل .... اضغط                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 درسناىا سويًا في التيرم األول  عزاء .... لترجمة بعض  خرائط التدفق التيواآلن أتي دوركم طالبي األ    
 التتابع البسيط (  إلى برامج شيقة .... من يقبل التحدي ؟؟؟؟ من ؟؟؟  –) وبالتحديد خرائط النوع األول    

 :      ( Variables ) انًحغُشات 1-2-2
 نذل وٌت   ( Data Type ) بٌان نوع ولةا ( RAM ) الك بٌوتر بذاكرة  مهوءة و اكن عن عبارة هً

 تتغٌر ون ٌ كن المٌ ة هذه ،  ( Data Type ) البٌان نوع مسب لةا لٌ ة تخصٌص ث  عنةا باإلعلن
    Initial Value تس ى بتدائٌةلٌ ة إ ال تغٌر ٌأخذ ون وٌ كن  البرنا  وتعلٌ ات ووا ر تنفٌذ سٌر وثناء

 دٌن على  ستشفى  ا ٌو ٌاً عدد ال رعً ال ترد ثل درهة طالب فً إ تمان .... سعر  نت   عٌن ...... 

 الصيغة العامة لالعالن عن المتغيرات
Dim Variable_Name As Data Type [= Initial Value] 

 
 
 
 
 
 

 
 
 ماىالفرقىبونىىهذونىالتعروفونى  

Dim a as integer 

Dim b as integer=20 

 االبتدائية ىى صفر  aة المتغير ولكن االختالف ان قيم dim اواًل كالىما تعريف لمتغير النو بدأ بكممة  
  . 20االبتدائية ىى     bوقيمة المتغير 

 

 -الحع اٌ :   
 نإلػالٌ ػٍ انًحغُش  Dimة التذ يٍ اسحخذاو كهً .1

ًَكٍ اٌ جكحة ) =( و تؼذها لًُة و هزِ  .2

انمًُة سحكىٌ لًُة انثذاَة أو ًَكٍ اٌ 

 جهًهها و ال جسحخذو )=( و فً هزِ انحانة 

 انًحغُشات انشلًُة جثذأ تمًُة طفش -

 انًحغُشات انحشفُة سحكىٌ فاسغة -

 إخحُاسٌ  [ ]ياتٍُ انمىسٍُ  -3

 أيثهة:
 Dim school as Integer 

Dim Name as String 

 Dim Address as String = "Cairo" 

Dim Price as Decimal = 123 
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    -المظ ان :   
 وه   اٌ ٌء ال تغٌر ونن فً وي لمظة تستطٌأ تغٌٌر لٌ ةا فً وي ولت وثناء تشغٌل البرنا   . -1
هٌا عرف وو اعتبر وهً بر  و عناها   Dimensionوهً إختصار لـ  لإلعلن عن ال تغٌر  Dimالبد  ن استخدا  كل ة  -2

 .والبد  ن تعرٌف ال تغٌر لبل استخدا ه   ,تأ ر الك بٌوتر بمهء  كان فً الذاكرة لل تغٌر
  وو ٌ كن ان تة لةا ( و بعدها لٌ ة و هذه المٌ ة ستكون لٌ ة البداٌة ٌ كن ان تكتب ) = -3

 ستكون فارغة  ال تغٌرات المرفٌة  و  ٌ ة صفر)=( و فى هذه المالة  ال تغٌرات الرل ٌة تبدو بمٌ كن عد  كتابة  و     
  Nothingتأخذ المٌ ة  Objectوال تغٌرات  ن النوع  Falseوال تغٌرات ال نطمٌة 

 
 وامد  Dimالعلن عن اكثر  ن  تغٌر باستخدا  ا ر ا

     Dim X As Integer, Y As Integer = 20, Z As Long = 30      ممكه 

     Dim X, Y As Integer = 20, Z As Long = 30               مش ممكه    

   (Variables) انًحغُشات ػٍ اإلػالٌ : جذسَة
 ( اآلتية الستقبال مدخالت مستخدم البرنامج :  formقم بإعداد نافذة النموذج )    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 :  ال مترمة والتس ٌة ونوعةا البرنا    ستخد   ن إدخالةا ال تولأ المٌ 

 التسمية المقترحة Data Type مالقي
  Name )نص(      String اسم الطالب  

 B_Date )تاريخ(   Date  تاريخ الميالد 

 Gender_ )منطقي(    Boolean النوع 

 F_T_Mark (عشري )عدد   Single مجموع درجات التيرم األول 

 

 بءر الخاص (Event  Handler) المد  عال  ٌعاإ علٌة ٌطلك والذي (Event Procedure ) المد  راء إه بإعافة ل 

 كما يمي : Variables ) ) تراال تغٌ عن باإلعلن ول  تسهٌل
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 المظ ونه : 

 طرٌك عن ذلن وٌت  البرنا    ستخد   دخلت تخءٌن لنا ٌتسنى متى (RAM) الك بٌوتر بذاكرة و اكن مهء الطرٌمة بةذه ٌ كن

  . ( Assignment ) بالتخصٌص ٌس ً  ا
 -: Assignmentايش انحخظُض ) االحالل ( -3-2 1

 : ان اه  دور لل تغٌرات هو تخءٌن البٌانات بةا ولكى نخءن لٌ ة فى  تغٌر نستخد  ا ر التخصٌص

 
 
 

  عل ة = تس ى  عا ل التخصٌص
 ( تخصٌص المٌ ة لذات ال تغٌر وو إملل المٌ ة الهدٌدة  مل المٌ ة المدٌ ة) اى ٌت  
  -عاة االتى:ٌهب  را

 الذى نرٌد التخءٌن فٌه ٌكون ش ال )=(  الخاصٌةوو  ال تغٌراس   (1)  
 المٌ ة ال راد تخءٌنةا تكون ٌ ٌن )=( وتكون  ن نوع  لئ  لنوع ال تغٌر (2)  
 -المٌ ة ٌ كن ان تكون : (3)     

 Xتغٌر  فً ال  5مٌ  ٌت  تخءٌن لٌ ة                  X=5      لٌ ة  هردة             
 Xتغٌر  فً ال  Yمٌ  ٌت  تخءٌن لٌ ة                  X=Y       تغٌر اخر             
 Xث  تخءن فً  2Y+Zمٌ  ٌت  مساب المٌ ة       X=2Y+Z  (Expression) ع لٌة مسابٌة            

   Property                                           As StringName Dim)خاصٌة )لٌ ة  ن             

                                                                                               Name = Label1.Text                                                            

 ال تغٌرات التً على ٌ ٌن = ال ٌمد  بةا اي تغٌٌر(4) 
 ا فً ال عادلة الرٌاعٌةة و فةو  العل ة = فً ا ر التخصٌص ٌختلف نةائٌا عن  فة (5)

  صمٌمة ك عادلة رٌاعٌة ولٌست صمٌمة كا ر تخصٌص  X+3=10مٌ  الصٌغة       
  = عل ة  لوهود ع لٌة مسابٌة ش ال      
 ظنن عرفت السبب .وو غٌر صمٌمة ك عادلة رٌاعٌة وصمٌمة كا ر تخصٌص X=X+1الصٌغة بٌن ا       
 وهكذا  ن ال  كن ون ٌدخل ال تغٌر على ٌسار عل ة = فً الع لٌة المسابٌة  ثال : (6)  

       Dim x as Integer = 5 
         X=X+10  
        MsgBox(X) ' 15 

 دعنا نلهو قليالً مع أمر التخصيص : 
        Dim X As Integer = 10   ' تصرٌ لٌ ة اإلسناد لمظة ال   
        Dim Y As Integer 

        Dim Z As Long 

           Y = 20 

 Z = 30 

        Dim X As Byte = 256                                     ونت تهاوءت المدود ٌابرنس     

   Variable Name = Value            
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 اخلالصة : 

 . الممة  رملة فً وو عنةا اإلعلن وثناء  (Variables)  لل تغٌرات  التخصٌص ٌ كن  - 
  ع لٌات وثناء سٌرتتغٌر ون ٌ كن لٌ ةا ألن راتال تغٌ لفظ وطلك ولذلن راتال   ن عدد وي التخصٌص إعادة ٌ كن  -  

  .ولت وي فً البرنا  

 :( Variables ) نهًحغُشات لُى جخظُض 2 : جذسَة
 :وهً ةاعن علنإلإ سبك تًال (Variables)   لل تغٌرات البرنا    ستخد   دخلت بتخصٌص نمو  سوف         

F_T_Mark _Gender B_Date Name 

 
 السابقة  فسيتم شرحيا لك بالتفصيل فيما بعد ....   Ifالتنزعج من  جممة 

  Gender_ َخظض نهًحغُش  (True) لًُحها Checkedإرا كاَث انخاطُة ولكن دعونا نالحظ شيئًا آخر ... 
 وانؼكس .( True) انمًُة                             

 أداة التحكم     المتغير الخاصية جممة التخصيص 
Name = Textbox1.text String Name Textbox1.text 

B_Date = Textbox2.text String B_Date Textbox2.text 

_Gender = True Checked _Gender RadioButton1 

 F_T_Mark = Textbox3.text String F_T_Mark Textbox3.text 

 ( Variables )   انًحغُشات اسحخذاو 24--1
 فً وهد إذا و ا المٌ ة به تخءن الذي سوف ال كان ونه ٌعنً فةذا التخصٌص ه لة  ن األٌسر الطرف فً ال تغٌر وهد إذا -   

 .لدٌه ال وهودة المٌ ة عن ٌعبر ونه ٌعنً فةذا التخصٌص ه لة  ن األٌ ن الطرف
 : (Variables ) ًحغُشاتان اسحخذاو :  3  جذسَة

  خصائصةا مسب الهدول : عبط بعد (Label)  عنوان تمك  وداة بإعافة ل  
 الخاصية القيمة
False AutoSize 

 Size,Location الفأرة مؤشر باستخدام

Fixed3D BorderStyle 
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 :اآلتً (Code) الكود فوع ث  "تسهٌل" بالءر الخاص  ( Click ) المد  راءإه بفت  ث  ل                  

 Me.Label4.Text = name & vbCrLf & B_Date & vbCrLf & _Gender & vbCrLf & _ 
        F_T_Mark        

 الحظ أن : 
 ألداة (Text)  للخاصٌة    (Variables)  ال تغٌرات ل ه وعة  (Assignment)  تخصٌص ه لة عن عبارة السابك الكود
 :مٌ   (Label6) التمك 

 .النصوص بٌن للربط تستخد  & عل ة-    ( & vbCrLf & )واآلخر  تغٌر كل بٌن ٌفصل -

 .هدٌد سطر إنشاء فً تستخد  (vbCrLf)  ال مهوءة الكل ة -

    الشٌئ بعض وٌلط الكود سطر كان إذا مالة فً سطر  ن وكثر على الكود سطر كتابة ٌ كن متً (_) عل ة تستخد  -

  المالٌة ( Form ) الن وذج نافذة عن تعبر(  Me)   -    ( Code )الكود ةراءل ع لٌة وتسةٌل للتنظٌ  وذلن 

 ." تعنى لٌ ة مرفٌة فارغة   " و و عدة  سافاتو " " تعنى انه سٌترن  سافة فارغة  مدارها  سافة وامدة  -
 األخضش .وَححىل ياتؼذهًا نهىٌ  Remarksنكحاتة انحؼهُمات أو انًالحظات  ( ') أو ػالية  REMَسحخذو  -

  كما يمي :    (Click)      المد راء إه ٌكون بمٌ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 انًحغُشات اسحخذاو 

 انًحغُشات جخظُض لُى

 اإلػالٌ ػٍ انًحغُشات
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  (Start Debugging)  لع ل  - F5 -  فتاح على بالعغط نمو  (Code)  الكود كتابة  ن اإلنتةاء بعد          
   وع  :تسهٌل ك ا هو   فتاح على بالنمر نمو  ث  التسهٌل است ارة بٌانات ون أل          

 
 واجية المستخدم بعد إدخال كافة البيانات

 ولي ىنا سؤال ميم : ىل فكرت أين سيتم تخزين ىذه البيانات ؟؟؟ وىل لو أدخمنا بيانات طالب آخر سيتم 
 طالب مثاًل تم تسجيميم ؟  50وىل يمكن استرجاع بيانات حفظيا ؟؟                       

               -  REMفي قواعد البيانات المكان الوحيد لحفظ البيانات ىو الجدول                              

                   -  Data REM)تستطيع بكل بساطة ربط ىذا النموذج مع قاعدة بيانات من قائمة (
    -: انؼًهُات انحساتُةأونىَات جُفُز  1-2-5

 Operatorsانًؼايالت انشَاضُة                                                                                                                       

 -: ***جشجُة جُفُز انؼًهُث انحساتُة

 ٌرى كاَذى :  VBأونىٌح ذُفٍز انؼًهٍاخ انذضاتٍح داخم ذشذٍة 

 

 ) (       انؼًهٍاخ انرى تٍٍ االقىاس ) انذاخهٍح اوال ثى انخاسجٍح (   .1

 ^        ػًهٍاخ االصش    .2

 ـــ        ٌقىو انثشَايج تذضاب األسقاو انضانثح .   .3

 ٍ (* /       ػًهٍاخ انضشب و انقضًح ) االونىٌح يٍ انٍضاسنهًٍٍ  .4

 ػًهٍاخ قضًح االػذاد انظذٍذح         \   .5

6. Mod     ػًهٍاخ دضاب تاقى انقضًح 

 ػًهٍاخ انجًغ و انطشح ) االونىٌح يٍ انٍضاس نهًٍٍٍ (       - + .7

 -يثال :

 -يا هى َرٍجح ذُفٍز انؼًهٍاخ االذٍح تافرشاع انقٍى انرانٍح نهًرغٍشاخ :   

       X=2    Y = 3      Z = 4

           A-     X * ( Y + 1 )   

                      B -    Y^ X * X + Z *3                                          
 (Expression) ٌــــــراتتعب إنشاء عند المسابٌة الع لٌات تنفٌذ وولوٌات عاةرا  العروري  ن ونه ٌتع  سبك   ا

 النتٌهة ألن ( (Logic Errors النوع  ن وخطاء تمأ ال متى (Assignment) ِ   التخصٌص ه لة فً تستخد              
 .خطأ رسائل وي ظةور دون المالة هذه فً ستتغٌر

 

 

 جًغ +

 طشح -

 ضشب *

 قضًح ػادٌح /

\ 
قضًح اػذاد 

 طذٍذح

mod تاقى انقضًح 

 اصش ^

 نضى انكهًاخ  &
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 :  ( Errors) األخطاء6-2 -1 
ىاألخطاء وتصحوح ادتكذاف

     :األخطاء ونواع   
    Syntax Errors       وتس ى البر هٌة األوا ر فً وخطاء -1                         

    Logic Errors       أخطاء يُطمُة وجسًً                    -2                             

 Run-Time Errorsالبرنا   وتس ى  تشغٌل ولت وخطاء  -3                            

       
         Syntax Errors  :والنموٌة اإل لئٌة ♣♣  

    وع  هو ك ا سلٌ ة غٌر بصورة  (Code)  الكود كتابة عند تمد و الصٌغة العا ة ألوا ر اللغة هً وخطاء فً  -       

 :االتٌة باأل ثلة             

Din n As Short    

                                                                        Const x As Single 

 خطاء ؟؟؟ أخثشَا أَث ياهٍ األ          

 النوع مٌ  ٌت  عرض   هذا  ن خطأ وي بوهود ٌس   ال مٌ   (IDE) ٌساعدنا األخطاء  ن النوع هذا على وللتغلب          
 الشكل العا  لأل ر وثناء الكتابة ... لذا فةو سةل اإلكتشاف .            

 
   (Logic Error) ال نطمٌة ♣♣  

 بناؤها(Expressions) تعبٌرات استخد ت إذا تمد  مٌ  البرنا   تشغٌل عند سلٌ ة غٌر نتائ  إلى تؤدي التً -
 .غالبا التخصٌص ه ل فً سلٌ  غٌر

                   

 :اآلتً الكود استخد نا الدائرة  سامة مساب عنديثال :          

                                                    Dim radius As Single         
 Const pi As Single = 22 / 7                                                                   
radius = TextBox1.Text                                                                              

        Label2.Text = pi * radius ^ 2                                                   
 افترض أننا كتبناه ىكذا :            

Dim radius As Single                                                                           
 Const pi As Single = 22 / 7                                                                  
radius = TextBox1.Text                                                                             
Label2.Text = pi + radius ^ 2                                                  

  سوف النه للوالأ  غاٌرة تصب  سوف ةالنتٌه ولكن خطأ رسائل وي ٌعطً ون دون ٌع ل سوف (Code)  الكود تنفٌذ عند     
 على البرنا   واختبار هٌدا ال كتوب الكود هعةرا  ٌهب األخطاء  ن النوع هذا على وللتغلب   .العرب  ن بدال اله أ ٌت 

 .(Logic Error) النوع  ن وخطاء وى وهود عد   ن التأكد ٌت  متى  صمتةا  ن التأكد سبك  بٌانات

 

     (Runtime Error) التشغٌل عند  ♣♣
   (Assignment).    تخصٌص ه لة فٌةا ٌت  التً (Code)  األكواد فً غالبا ونهدهاالتشغٌل  وثناء تظةر التً وهى -

 ال تغٌر  بٌان نوع عن ٌختلف نوعةا لٌ ة تخصٌص وو ال ستخد  البٌان نوع  دى   ن وكبر لٌ ة تخصٌص عند:  ف ثلً 
  (Type) .النوع لةذا تموٌلةا اللغة  (Compiler)  تره  ٌستطٌأ وال الخاصٌة وو الثابت وو 
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لي  
حمد ع

م
لي  
 ع

 أسئلة الفصل األول

 (1تدريب )

  : متوى الشاشة التالٌةل وك ل البٌانات النالصة فً الهدول التالً  ن خلل  لمظتن                

 

 ًوع أداة التحكن اسن البياى
يستخذم في ادخال بياًات 

 هي ًوع

قيوة البياًات التي تن 

 إدخالها

 ................................ ................................ TextBoxصندوق نص  االس  

 ................................ ................................ ................................ تارٌخ ال ٌلد 

 ................................ ................................ ................................ عدد افراد االسرة 

 ................................ ................................ RadioButtonءر اختٌار  النوع 

 

 ( : اك ل الهدول  ستعٌنا بالشاشة التالٌة :2تدرٌب )
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 ًوع أداة التحكن اسن البياى
يستخذم في ادخال بياًات 

 هي ًوع

ة البياًات التي تن قيو

 إدخالها

 ………………………… ………………………… ………………………… رقن الجلوس

 ………………………… ………………………… ………………………… اسن الطالب

 ………………………… ………………………… ………………………… تاريخ الويالد

 ………………………… ………………………… ………………………… الوجووع الكلي

 ………………………… ………………………… ………………………… حالة الطالب

 هلف الصورة صور PictureBox صورة الطالب

 



 اإلهابة السؤال  

 )       ( بالتعا ل  أ ونواع  ختلفة  ن البٌانات VB.Netتت ٌء لغة  1

 )       ( انات التعا ل  أ ونواع  ختلفة  ن البٌ VB.Netٌؤخذ على لغة  2

 )       ( ٌت  تخءٌنةا  ؤلتا فً ذاكرة الك بٌوتر  VB.Netه ٌأ البٌانات التً ٌت  إدخالةا فً برنا   بلغة  3

 )       ( ه ٌأ ونواع البٌانات التً ٌت  مفظةا فً الذاكرة تشغل نفس ال سامة التخءٌنٌة  4

 )       ( ة فً ذاكرة الك بٌوتر ال بر   الهٌد الذى ٌمسن ترشٌد ال سامة التخءٌنٌ 5

 )       ( ٌصنف لٌ ة  ه وع درهات الطالب ع ن البٌانات الرل ٌة الصمٌمة  6

 )       ( ٌصنف لٌ ة اس  الطالب ع ن البٌانات الرل ٌة ال تنوعة  7

 )       ( ٌصنف لٌ ة نوع الطالب ذكر ا  انثى ع ن البٌانات ال تنوعة ال نطمٌة  8

 )       ( لطالب ٌ كن تصنٌفةا ع ن البٌانات المرفٌة صورة ا 9

 )       ( لٌ ة  رتب ال وظف ٌ كن تصنٌفةا ع ن البٌانات الرل ٌة الغٌر صمٌمة  11

 )       ( كل بٌان ٌخءن فً ذاكرة الك بٌوتر ٌشغل  سامة تخءٌنٌة و دى  عٌن مسب نوع البٌان 11

ٌشغله فً ذاكرة الك بٌوتر و عرفة المد األدنى نوع البٌان ٌمدد مٌء التخءٌن الذى  12

 وااللصى لمٌ ته

)       ( 

 )       (  خاءن بذاكرة الك بٌوتر لةا اس  ونوع VB.Netٌمصد بال تغٌرات فً لغة  13
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 )       ( ان ٌكون لكل  تغٌر اس  ونوع و دى للبٌانات التً ٌت  إدخالةا  VB.Netتشترط لغة  14

 )       ( ٌساعد فً ترشٌد استخدا  ذاكرة الك بٌوتر  VB.Net تغٌرات فً لغة اإلعلن عن ال 15

تتعرف على ال تغٌرات وتمدد  VB.Netاإلعلن عن ال تغٌرات  سالة شكلٌة الن لغة  16

 نوعةا تلمائٌا

)       ( 

ونوعه  Stringلإلعلن عن  تغٌر باس   Dim F_name As Stringاله لة التالٌة  17

F_name 

)       ( 

ونوعه  F_nameلإلعلن عن  تغٌر باس   Dim F_name As Stringاله لة التالٌة  18

String 

)       ( 

 )       ( ه لة اإلعلن عن ال تغٌرات ٌتمدد فٌةا اس  ال تغٌر ونوعه 19

 )       ( ه لة اإلعلن عن ال تغٌرات ٌتمدد فٌةا اس  ال تغٌر ونوعه ولٌ ته الثابتة 21

21 55City  ٌعتبر اس   تغٌر خطا النه ٌبدا برل )       ( 

22 55City  ٌٌعتبر اس   تغٌر صم )       ( 

23 Name  ٌعتبر اس   تغٌر خطا النه كل ة  مهوءة )       ( 

24 Name  ٌعتبر اس   تغٌر صمٌ  النه ٌتكون  ن مروف )       ( 

 )       (  فً اإلعلن عن ال تغٌرات Dimٌستخد  ا ر  25

 )       ( فً اإلعلن عن الثوابت  Dimٌستخد  ا ر  26

 )       ( فً اإلعلن عن ال تغٌرات Constٌستخد  ا ر  27

 )       ( فً اإلعلن عن الثوابت  Constٌستخد  ا ر  28

عبارة عن  خاءن فً ذاكرة الك بٌوتر لةا اس  ولٌ ة ال تتغٌر  VB.Netالثوابت فً لغة  29

 اثناء سٌر البرنا  

)       ( 

عبارة عن  خاءن فً ذاكرة الك بٌوتر لةا اس  ولٌ ة تتغٌر  VB.Netالثوابت فً لغة  31

 اثناء سٌر البرنا  

)       ( 

 )       ( Syntax Errorالخطا فً نتٌهة مساب اى  عادلة ٌعتبر خطا لغوى  31

 )       ( Logical Errorطمى الخطا فً نتٌهة مساب اى  عادلة ٌعتبر خطا  ن 32

 Syntaxٌطلك علٌه خطا لغوى  VB.Netالخطا الذى ٌظةر اثناء تشغٌل او تنفٌذ برنا    33

Error 

)       ( 
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 Run Timeٌطلك علٌه خطا اثناء التشغٌل  VB.Netالخطا الذى ٌظةر اثناء تنفٌذ برنا    34

Error 

)       ( 

 )       ( (11هً ) X = 3 + 2 * 4د تنفٌذ ال عادلة التالٌة بع Xالمٌ ة النةائٌة لل تغٌر  35

 )       ( (21هً ) X = 3 + 2 * 4بعد تنفٌذ ال عادلة التالٌة  Xالمٌ ة النةائٌة لل تغٌر  36

 

 اخرت اإلجابة الصحيحة املناسبة إلكمال كل عبارة مما يلي : : ثانيًا

 كج٘بًبت : ل٘ؤ أسؼبس األدٍات الوكتج٘ٔ ٗوكي تصٌ٘فْب -1

 ل٘ؤ أسوبء الوَاد الذساس٘ٔ ٗوكي تصٌ٘فْب كج٘بًبت : -2

 ًَع الج٘بى الوخضى هؤلتب فٖ راكشٓ الكوجَ٘تش ٗحذد : -3

 ّٖ : Salaryالص٘غٔ الصح٘حٔ لإلػالى ػي هتغ٘ش الوشتت  -4

 Dim Salary As Integer 

Dim Salary As Byte 

Dim Salary As Decimal

 ّٖ : Cityالص٘غٔ الصح٘حٔ لإلػالى ػي هتغ٘ش الؼٌَاى  -5

Dim City As String 

Dim City As Byte

Dim City As Decimal

 ّٖ : F_Nameالص٘غٔ الصح٘حٔ لإلػالى ػي هتغ٘ش االسن  -6

Dim F_Name As Integer

Dim F_Name As String

Dim F_Name As Decimal
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 ّٖ : Genderالص٘غٔ الصح٘حٔ لإلػالى ػي هتغ٘ش الٌَع  -7

Dim Gender As Decimal

Dim Gender As Integer

Dim Gender As Boolean

 ّٖ : F_Nameالص٘غٔ الصح٘حٔ لإلػالى ػي هتغ٘ش االسن  -8

Dim F_Name As Integer

Dim F_Name As Char

Dim F_Name As String

 ٗسوٖ : VB.Netالخطب الزى ٗظْش ثؼذ تشغ٘ل ثشًبهذ لغٔ  -9

Syntax Error

Logical Error

Runtime Error

 ٗسوٖ : VB.Netالخطب الزى ٗظْش احٌبء كتبثٔ ثلغٔ  -11

Syntax Error

Logical Error

Runtime Error

 ٗسوٖ: VB.Netالخطب فٖ ًبتذ تشغ٘ل كَد ثلغٔ  -11

Syntax Error

Logical Error

Runtime Error

 َّ : X = 3 + 2 * 4للوؼبدلٔ  Xالٌبتذ الٌْبئٖ للوتغ٘ش  -12

11

24

21
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 َّ :  Y = 16 – 12 / 4 + 2للوؼبدلٔ  Yالٌبتذ الٌْبئٖ للوتغ٘ش  -13

3

11

14

 تؼٌى اإلػالى ػي : Dim X As Stringرولٔ اإلػالى ػي هتغ٘ش  -14

XString

StringX

String

 ّٖ : Yرولٔ اإلػالى الصح٘حٔ ػي هتغ٘ش سلوى غ٘ش صح٘ح اسوِ  -15

Dim Y As Decimal

Y As Decimal

Dim Y = Decimal

 اختش االسن الصح٘ح للوتغ٘ش اسن الطبلت : -16

st_name

name

Name**

 اختش االسن الصح٘ح لوتغ٘ش ػٌَاى الوَظف : -17

5Cairo

E_Address

(Address)

 أسوبء الوتغ٘شات التبل٘ٔ صح٘حٔ هبػذا : -18

St_text

Text

_st_text
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 ػٌذ اإلػالى ػي الخبثت الشٗبضٖ ط ًستخذم الكَد : -19

Dim Pi As Single

Dim Pi As Single = 3.14

Const Pi As Single = 3.14

 سض٘ٔ ًستخذم الكَد :ػٌذ اإلػالى ػي حبثت ػزلٔ الزبرث٘ٔ األ -21

Dim g As Single

Const g As Single = 9.81

Dim g As Single

 َّ : 2ثم٘ؤ اثتذائ٘ٔ  C_Familyاإلػالى ػي هتغ٘ش ػذد افشاد االسشٓ  -21

Dim C_Family As Single = 2

Const C_Family As Integer = 2

Dim C_Family As Integer = 2

 ا ٍرذ خطأ فٖ ًت٘زٔ حسبة هسبحٔ هستط٘ل فٖ ثشًبهذ ٗؼتجش ّزا الخطأ :ار -22

Syntax Error

Logical Error

Runtime Error

 ٗوكي تصٌ٘فْب خطأ : Dimension X As Byteتظْش ػٌذ كتبثٔ الكَد  التٖ  سسبلٔ الخطأ -23

Syntax Error

Logical Error

Runtime Error

 َّ : Y = 12 – 2 + 4 / 2الٌْبئٖ للوؼبدلٔ  الٌبتذ-24

1279

 َّ : Y = 12 – ( 2 + 4 ) / 2الٌتبد الٌْبئٖ للوؼبدلٔ  -25

1279
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 ػهً تُاء أخشي أو خطىات ػةيدًى جُفُز واخحُاس انحفشع انً َححاج يا ُشاً كث أَُا  (Flowcharts)  انحذفك ئظخشا فٍ دسسث

 االنحضاو  يغ ونكٍ  (Algorithm)   انحم خطىات إال ياهٍ تانحفشع انخاص  (Code)  انكىد كحاتة أٌ جدذ وسىف يؼٍُ سؤال

 خالل يٍ جحضح انثشيدة نغة فٍ يؼُُة خًم َسحخذو تشيدُا انحفشع ونهحؼثُش ػٍ طُاغحها وطشَمة انًسحخذية انهغة تأوايش

  :نحانُةا انحذسَثات

 Conditional Expression          سحخذاو انحؼثُشات انششطُةإ

  : جؼشَف
 ثالز أجزاء : أو أكثش , وٌركىٌ انرؼثٍش انششطً يٍ هى ػثاسج ػٍ طٍاغح نهؼالقح تٍٍ كًٍرٍٍ *         

 يحغُش أو ثاتث  -1              

 يؼايم يماسَة  -2              

  يرغٍش , نًقاسَح انقٍى  -ثاتد ٌذرىي ػهى سقى أو َض  -ًٍح يجشدج  ق - لًُة وهٍ إيا : -3

 خاطٍح يٍ خظائض أي كائٍ . -انًذفىظح فٍه                          

 :طذرها  نهرؼثٍش انششطً قًٍح ذرىقف ػهى طذح انؼالقح أو ػذو *                     

 . Falseَد انؼالقح غٍش طذٍذح فركىٌ قًٍح انرؼثٍش انششطً .فإرا كا-                                      

 . Trueإرا كاَد انؼالقح طذٍذح فركىٌ قًٍح انرؼثٍش انششطً  و -                                      

  عن الجملة هذه وتسأل البرمجٌة للجملة البرمجً البناء من جزء هً الشرطٌة الجمل *        
 . خطأ( أو )صح الخٌارٌن أحد لنا لتخرج بٌان آخر بالبرنامج  تغٌر أوم أو  معٌنة خاصٌة

 وانجذول انرانً ٌىضخ رنك :

Conditional Expression 
 أيثهة ػهً جؼثُشات ششطُة

 تؼذ انؼالية لثم انؼالية ػاليات يُطمُة 6

 يرغٍش  <              >

 أو 

 ثاتد

  A > 5  If قًٍح يجشدج

 If A <= M قًٍح يٍ يرغٍش =<             =>

 Expression If B=5*K/3ذؼثٍش دضاتً   < >             =

  If…Then  خًهة تاسحخذاو انحفشع -1
               If conditional Expression   ( انششطٍ انحؼثُش ) Then 

                             Code 

               End If 

 

سُمىو انثشَايح تحُفُز   True     (conditional Expression) ش انششطٍانحؼثُإرا كاَث لًُة  .1

  Thenانحٍ جهٍ  شيدًىػة األواي

سُمىو انثشَايح تحُفُز   False     (conditional Expression) انحؼثُش انششطٍإرا كاَث لًُة  .2

 .   End Ifانحٍ جهٍ  شيدًىػة األواي

  
If X >= 50 Then                                                           Yes                        

 Msgbox ("           ")                                                 

                                                              End if 
                                            No 

 

ىالفصلىالثانيى
ىالتفرع

Branching 

 َاخح
Msgbox("          ") 

x>=50 

End 

   اخح   َ
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 مثال برمجي : 
ن كان العمر أكبر من أو يساوي  2مثال   يعطي صندوق رسالة  11: المطموب عمل برنامج إلدخال العمر وا 

 "تستطيع استخراج بطاقة رقم قومي " .          
 قم باعداد نافذة نموذج وفقًا لمتصميم التالي :                 

 
 كما ىو موضح :  التدفق ريطةخ عمى باالعتماد   (Code)  الكود نكتب سوف

 الكود خريطة التدفق
 
 
 

  

  (Click)المد   هراءا فً وٌكتب  (Code)  الكود
  (Button1) :  األ ر بءر الخاص

 

     ж ( ......والنقر عمى زر نتيجة كل مرة .22- 11 -10وأدخل القيم التالية )  .البرنامج بتشغيل قم 
تك : سجل مالحظا        

..............................................................................................................

..............................................................................................................
.............................................................................................................. 

 في كتابة كود البرنامج .  (Algorithmيمكن االستعانة بخطوات الحل )مالحظة ىامة : 

Start 

     Enter:  Age   

Age>=

16 

Print: "you can 

get ID card"   

Stop 
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 الحظ أن : 

   عندما أنو حيث 16 من أقل قيمة أي إدخال عند  (MessageBox)  الرسالة صندوق  ظيور عدم -
 راء اإلج إنياء أي(End Sub)  وىو  (End if)  بعد ما ينفذ  (False)  الشرط ناتج ن يكو

(Procedure)  . 
 :يمي كما  ( End If)  وضع يتم وال واحد سطر في السابقة  ( If )  جممة نفس كتابة يمكن -

   Dim age As Byte 

        age = TextBox1.Text 

        If age >= 16 Then MsgBox("تستطيع أن تستخرج بطاقة الرقم القومي ") 

  End Sub     

   If…Then…Else  خًهة تاسحخذاو انحفشع -2
 التعبير ناتج يكون  أن حالة في ينفذ (Code2)  آخش كود وجود في السابقة عن الجممة ىذه تختمف
 حالة في خرواآل (True)  الصواب حالة في أحدىما ختيارينإ وجود عند أي تستخدم ((Falseالشرطي

 .(False) الخطأ      

               If Conditional Expression   (  ٍانحؼثُش انششط ) Then 

                         Code1            (True   انكىد فٍ حانة ) 

                Else 

                         Code2           ( False   انكىد فٍ حانة ) 

                End If 

 سُة . 16: جؼذَم انكىد انساتك نُؼطً سسانة " ياصنث طغُشاً َاونذٌ " فٍ حانة إدخال ػًش ألم يٍ  3جذسَة 

 الكود خريطة التدفق
 
 
 

 

المد   هراءا فً وٌكتب  (Code)  الكود
(Click)  األ ر بءر الخاص  : (Button1)  

Dim age As Byte 

 age = TextBox1.Text 

  If age >= 16 Then 

   MsgBox(" ستطيع أن تسنخرج ت_

 ("         بطاقة الرقم القومي 

 Else 

  MsgBox("  مازلت ياولدي صغيرا  ") 

        End If 

    End Sub 

End Class 

 

Start 

     Enter:  Age   

Age>=

16 

Print: "you can 

get ID card"   

Stop 

Print: "you can't 

get ID card"   
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 :المظ

 False). ) الشرط ناتج حالة في يمييا ما تنفيذ تعنى والتي ( Else )  استخدمنا أننا -

 :يمي كما  ( End if )  بدون  واحد سطر في ( If )  جممة كتابة يمكن -

  Dim age As Byte 

        age = TextBox1.Text 

        If age >= 16 Then MsgBox("تستطيع أن تستخرج بطاقة الرقم القومي ") Else _ 

        MsgBox("مازلت صغيرًا ياولدي ") 

    End Sub 

End Class 

 
 

     فً لٌ ة ٌستمبل(Form)   ن وذج على ٌمتوى  (Project)  شروع بتنفٌذ ل  السابك األسلوب بنفس : 4ذسَة ج
 .  "فردى الرل " وو "ءوهً الرل " عبارة اظةار ث   (TextBox ) نص صندوق خلل  ن  (N) ال تغٌر              

 .(Mod)التٌر  األول وهاء دورك  فً االعت اد على النفس ...  .... لمد استةلكنا فكرة هذا الت رٌن فًطالتٍ األػضاء.   

 :ل ن ٌعتبر ها ة  لمظة

                   ,المطابقة أقرب الشروط عند البحث عن ٌتوقف الكمبٌوتر الن جًدا، هام الشرطٌة  Ifالترتٌب فً جملة   - 1      
الكبٌر( .  إلى الصغٌر من أُخرى بعبارة ( ةالشرطٌ للجمل تصاعدي بشكل الترتٌب ٌكون أن بد فال وعلٌه

 برنامجك مختصر وأكثر دقة وسرٌع . حٌث أن ذلك ٌجعل
 

 Select…Case  : وتاسحخذا انحفشع -5

 

    واحد  (Variable)  متغير قيمة عمى معتمدا  التفرع يكون  عندما أكثر بشكل فعالة (Select…Case) جممة ☼       
        .كثرأ بشكل ًا وواضحًا مفيوموتجعمو   (Code)  الكود توفر في أنيا كماط( كثيرة ولو إحتماالت )شرو         

 الصيغة العامة :                      
Select Case Variable                                     

Case value1                                            
                                                Code 
                                           Case value2 
                                                Code 
                                           Case value3 
                                                Code 

.                                                  
                                                 . 
                                           Case else 
                                                Code               
                                    End Select 
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ثى كحاتة انحمذَش  Degreeيح َمىو تانحأكذ يٍ لًُة انًحغُش أكحة تشَا (Select Case)تاسحخذاو خًهة :  (1) يثال     

 سسانة  وفماً نهدذول انحانٍ : انًُاسة فٍ 

 

 انحمذَش

 

Degree 

 Degree < 50  ساسة

 Degree >= 50 < 65 يمثىل 

 Degree >= 65 < 75 خُذ 

 Degree >= 75 < 90 خُذ خذاً 

 Degree >= 90 =< 100 يًحاص

 قم باعداد نافذة نموذج وفقًا لمتصميم التالي :                

 
 والكود الذي ٌحقق ذلك هو :

 



  

                 01066973029                                                       yahoo.comalysun1973@  

26 

 أَث دائًاً فٍ انًمذية

لي  
حمد ع

م
لي  
 ع

 

يالحظات ػهً انكىد 

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 

                 أي عمى النقر عند بحيثأكحة تشَايح َمىو تاالسحداتة إلخحُاس انًسحخذو  (Select Case)تاسحخذاو خًهة  ( :2) يثال     
  يؼهىيات ػٍ كم ػُظش كًا هى يىضح تانشكم : يعرض  (Combobox1)  األداة عناصر من عنصر

 
 والكود الذي ٌحقق ذلك هو :
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 يالحظات ػهً انكىد : 

 فيرس تغير عند يعنى الذى  (SelectedIndexChanged) الحدثراء إج في  (Code) الكود يكتب -1       
           (Index)  لألداة تراضياالف الحدث وىو المحدد العنصر ترتيب أي  (Combobox1)  الحدث ىذا ويتحقق   

 .  (Combobox1)  األداة عناصر من عنصر اختيار عند

 التصميم نمط في  (Items)  الخاصية طريق عن  (Combobox1)  لألداة  (Items)  عناصر إضافة يتم -2       
 ... وىكذا . 1    ترتيبو والثانى صفر ترتيبو األول العنصر يكون  بحيث القائمة عناصر ترتيب يتم العمم مع

   (Combobox1)          داةلأل (SelectedIndex)  الخاصية طريق عن المحدد العنصر معرفة يتم لذلك -3     
 .وىكذا الثانى العنصر تحديد يعنى فيذا مثال (1) الخاصية ىذه قيمة تكون  عندما           

 . (Combobox1) باألداة الخاص  (SelectedIndexChanged)  الحدث جراءإ في  جى كحاتة انكىد -4       

 .البرنامج بتشغيل قم          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قبل صلى اهلل عليه وسلم 
 " مب يصيب المؤمه مه وصب وال وصب وال سقم وال حزن 

 " حتى الهم يهمه إال يكفر به مه سيئبته
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 أسئلة الفصل الثاني

 ارت ػي األسئلٔ هستؼٌ٘ب ثبلكَد التبلٖ : (1)

If X >= 50 Then 

   Msgbox)"َاخح"( 

End if 

  

 X = 50 

 X = 62 

 

 :If …….Thenالؼبهٔ لزولٔ التفشٗغ ارت ػي األسئلٔ التبل٘ٔ هستؼٌ٘ب ثبلص٘غٔ  (2)

        Then Code 1 Else Code 2       (ششطٍ جؼثُش  If Conditonal Expression  ( 

 0ارا كبًت الل هي  Yاكتت تؼج٘ش ششطٖ ٗختجش ل٘ؤ الوتغ٘ش  - أ

........................................................................................................ 

 فٖ صٌذٍق سسبلٔ  "الشلن سبلت"فٖ الص٘غٔ الؼبهٔ ثكَد ٗظْش ًص  "Code 1"استجذل  - ة

....................................................................................................... 

ك التؼج٘ش الششطٖ ٗتن تٌف٘ز اًِ ارا تحم (If ... Then .. Else)ٗظْش هي الص٘غٔ الؼبهٔ لزولٔ  - ت

 .................................  ٍارا لن ٗتحمك التؼج٘ش الششطٖ ٗتن تٌف٘ز   .........................

 

 ارت ػي األسئلٔ التبل٘ٔ هستؼٌ٘ب ثبلشبشٔ ٍالكَد ثبلزذٍل : (3)
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 ...................................................................الغشض هي الجشًبهذ َّ :..................................... - أ

 .............ٗتن تٌف٘ز الكَد ارا ٍلغ الحذث ....................... ػلى أدآ التحكن ................................ - ة

 .....................................................فٖ الكَد َّ :............................................. Xًَع الوتغ٘ش  - ت

 ....................فٖ الكَد تش٘ش الى :................................................................................... Me - ث

 ..........................( فٖ صٌذٍق الٌص ٗكَى ًبتذ تٌف٘ز الكَد َّ :...........50ارا تن ادخبل الم٘ؤ ) - د

 

 اكول الزذٍل التبلٖ ثبلكَد الالصم هستؼٌ٘ب ثبلص٘غٔ الؼبهٔ للزولٔ الششط٘ٔ  (4)

IF .. Then .. Else     

 

 

 

 

 

 

 

 

جساوي "يظش" او  Countryورنك إلظهاس طُذوق سسانة َحًم كهًة "يظش" ارا كاَث لًُة انًحغُش 

 :"Egypt"َظهش طُذوق سسانة َحًم كهًة 

 

 ارت ػي األسئلٔ التبل٘ٔ هستؼٌ٘ب ثبلكَد: (5)

 فاٌ َاذج ذُفٍز انكىد  X = 76ارا كاَد قًٍح  - أ

 هى:............................................................  

 فاٌ َاذج ذُفٍز انكىد   X = 49ارا كاَد قًٍح  - ب

 هى:...........................................................  

 نٍظهش ػهى صطش وادذ فقظ Block Ifاػذ كراتح انكىد انخاص تــ  - خ

     ..................................................................... 

 انكىد تُاٌ و

  انحؼثُش انششطٍ 1

  Trueخىاب جحمك انششط  2

  Falseخىاب ػذو جحمك انششط  3
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 الكَد :ارت ػي األسئلٔ التبل٘ٔ ثؼذ دساسٔ  (6)

 فٖ هشثغ ػٌَاى "الشلن صٍرى"ػذل الكَد ثح٘ج ٗظْش الٌص  - أ

 Label1   فٖ هشثغ ػٌَاى صٌذٍق  "الشلن فشدٕ"ٍٗظْش الٌص 

    Label2  ٔثذال هي صٌذٍق الشسبل 

 Integerل٘صجح  Nاستجذل ًَع الوتغ٘ش  - ة

 

٘وتِ فبرا كبى الكَد التبلٖ ٗستمجل اى سلن هي صٌذٍق ًص ٍٗمَم ثتخضٌِٗ فٖ هتغ٘ش حن ٗختجش ل (7)

 الؼذد صٍرٖ ٗظْش هشثغ سسبلٔ ثزلك ٍارا كبى ػذد فشدٕ ٗظْش هشثغ سسبلٔ ثزلك

 الوطلَة : اػذ كتبثٔ الكَد ثؼذ اكتشبف األخطبء الخالحٔ ٍتصَٗجْب ل٘كَى ًبتذ تٌف٘زُ صح٘حب      

Dim X As Integer 

N = Me.TextBox1.Text 

If N Mod 2 = 0 

 MsgBox)"انشلى صوخٍ"( 

Else 

 MsgBox)"انشلى فشدٌ"( 

 ارت ػي األسئلٔ التبل٘ٔ ثؼذ دساسٔ الكَد التبلى : (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انغشع يٍ انكىد هى : .................................................................................................. - أ

    ٌظهش فً طُذوق انشصانح انُض : Degree =  -3ارا ػهًد اٌ :  - ب

................................................................................................................................ 

 ٌرى ذُفٍز انكىد ػُذيا ٌقغ انذذز ....................... ػهى أداج انرذكى .......................................... - خ

 ........................................................هى :..................................... Degreeغٍش َىع انًر - ز
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لي  
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 خ ِٓ األٚاِش ؽزٝ ٠زؾمك ششط ِؼ١ٓ.ٟ٘ أٚاِش رزؾىُ فٟ إػبدح رٕف١ز ػًّ ِؼ١ٓ أٚ ِغّٛػ:  Loopsأٚاِش اٌزىشاس

 

  For…Next :   اٌغٍّخ اسزخذاَ 1-3
 

 :الجملة لهذه العامة الصيغة                    

For Variable=Start To End Step [Add Value]                    

                     Code  

Next [Variable]                    

 ٌٚىٓ دػٕب ٔفُٙ و١ف رؼًّ ٘زٖ اٌغٍّخ : 

  (Next) . ممةبك وتنتيى (For) بكممة التكرارية الحمقة تبدأ -1   

 . (Counter) اٌزٞ ٠ؼًّ وؼذاد Variable) )رٛضغ ل١ّخ اٌجذا٠خ فٟ اٌّزغ١ش -2

 . Next إٌٝ ِبثؼذ ؟ إرا وبْ أوجش ٠خشط اٌزٕف١ز ِٓ عٍّخ اٌزىشاس  (End) ً٘ اٌؼذاد أوجش ِٓ إٌٙب٠خ -3

 ص٠بدح ل١ّخ اٌؼذاد ثّمذاس اٌض٠بدح اٌّؾذد . إرا وبْ أصغش رسزّش اٌٍفخ ِغ

 .  Nextإرا رغبٚصد ل١ّخ اٌّزغ١ش ل١ّخ إٌٙب٠خ ٠زٛلف اٌزىشاس ٠ٕٚزمً إٌٟ ِب ثؼذ                            

 Step( ٌزا ٠فضً ػذَ وزبثخ 1إخز١بسٞ .... ٚاٌم١ّخ اإلفزشاض١خ ٌٍض٠بدح ٟ٘ ) [ ]ِبث١ٓ اٌمٛس١ٓ  -4

  بٌخ ِؼشفزٕب ٌؼذد ِشاد اٌزىشاس ِسجمبً .فٟ ؽ(  For …. Next فٟ ِؼظُ ا٤ؽٛاي ١ٌٚس وٍٙب رسزخذَ عٍّخ ) -☼            

 ٌف١غٛاي ث١ض٠ه دٚد ٔذ ٟٚ٘ رسّؼ ثزؼش٠ف اٌؼذاد  2003ٕ٘بن ص١غخ أخشٜ ظٙشد ِٕز اإلصذاس  -☼          

 داخً اٌغٍّخ ٔفسٙب ال خبسعٙب . 

For I as Integer = 0 To 4 

                  MsgBox ( I )                                 

                        Next 

 عداد نافذة نموذج وفقًا لمتصميم التالي :إقم ب   : 1رذس٠ت      

 
 

  Msgbox).رسالة ) صندوق خالل من "3 الى 1 من األعداد عرض" الزر على النمر عند والمطلوب
 

 الفصل الثالث
 الحلقات التكرارية واإلجراءات
Loops and Procedures 
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لي  
حمد ع

م
لي  
 ع

 

 الكود خريطة التدفق
 
 
 

 
        False  

 
 True              

 
 

  

الحدث  جراءا في ويكتب  (Code)  الكود
(Click)  األمر بزر الخاص  : (Button1)  

 
Public Class Form1 

 

    Private Sub Button1_Click(ByVal  

        Dim M As Integer 

        For M = 1 To 3 

            MsgBox(M) 

        Next 

    End Sub 

End Class 

 

 "3 الى 1 من األعداد عرض" األمر زر انقر ثم رنامجالب بتشغيل قم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صندوق   يظير  (OK)  زر عمى النقر وعند 1 الرقم يعرض  (msgbox)  رسالة صندوق  ظيور تالحظ           

 .  3 القيمة تتعدى حتى وىكذا 2 الرقم يعرض آخر (MessageBox)  رسالة

  Textbox)) نص صندوق  خالل من األعداد لعرض سابقال التدريب تعديل المطموب : 2 تدريب
 Textbox1)) باسم النموذج الى نص صندوق  اضف

 
 
 
 
 

Start 

M<= 3 

Print:  M 

Stop 

M=1 

M=M+1 
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 والكود المسئول عن ذلك ىو : 

 
 الحظ : 

  بداخل موجود ماىو بجانب M  المتغير قيمة وضع يعنى والذى راريةالتك الحمقة داخل األمر -
  سمسمتين وصل فى يستخدم الذي  & الربط معامل بكتابة ذلك وتم  (TextBox)  النص صندوق     

 .ببعضيما حرفيتين

  قيمة تغير نالحظ لن me.textbox1.text=m  الطريقة بيذه إليو المشار السطر كتابة حالة في -

 .  3  وىى فقط قيمة آخر سيظير وانما التنفيذ أثناء  (M)  المتغير      
 النص ندوق ص يظير الزر انقرالبرنامج ثم  بتشغيل قم  (TextBox)  بالنموذج  (Form)  : ٍٟوّب ٠  

 

 الزر انقر (Button1)  وّب ٠ٍٟ : أخرى  مرة 3 إلى 1 من األعداد إضافة تجد سوف اخرى  مرة  

 

 .  (TextBox) النص صندوق  محتويات لمسح راريةالتك الحمقة قبل  (""=Me.TextBox1.Text)  األمر إضافة يتم لذلك

 :اآلتي باتباع جديد سطر في رلم كل يكون بحيث  (TextBox)  النص صندوق داخل األرلام رضع يمكنن كما  

  .سطر من أكثر بعرض لمسماح  (True) الى (Multiline) خاصية غير النموذج تصميم وضع في*       

 
 

 عذ٠ذ ٚسطش اإلدخبي ِفزبػ سِض إلػبفخ ٠سزخذَ ؽشفٟ صبثذ                                

                          vbCrLf=Visual Basic Carriage Return Line Feed 
 

 ِسؼ ِؾز٠ٛبد طٕذٚق إٌض 
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  "3 الى 1 من األعداد عرض"الزر انقر ثم البرنامج بتشغيل قم *         

 

 .أخرى  مرة األرقام كتابة واعادة النص صندوق  محتوى  مسح تالحظ سوف مرة من أكثر الزر انقر

  : (TextBox)  بصندوق النص 3 ضرب جدول لطباعة السابقين التدريبين من ةباالستفاد قم : 3  تدريب
 كما يوضحو الشكل التالي :               

 
  والكود المسئول عن ذلك ىو :
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 مالحظات عمى الكود السابق : 
 (M)   المتغير قيمة فى تغيير كل مع بو الضرب حاصل لتخزين  (product) باسم متغير تعريف تم -        
 كسمسمة ) وىكذا =3x2 او =3x1 ( الضرب حاصل جممة شكل لتخزين  (star) باسم متغير تعريف تم -        

  (M)     المتغير قيمة فى تغيير كل مع نصية          
   (product)  المتغير بقيمة  (star)  المتغير بقيمة  (TextBox)  النص صندوق  محتوى  وصل تم -

 .      & الربط  ملبمعا
 طيب إيو رأيك ياجميل لو عممنا الكود ده من غير المتغيرات دي كميا ؟  -

 

 
 ؟ لمتبسيط وسيولة تتبع الكود .  (star)و  (product)* كان إيو الزمة المتغيرات 

    اللخ من ادخالو يتم بأي رقم الخاص الضرب جدول لعرض السابق بالتدريب البرنامج بتطوير قم :  4  تدريب

 . كما يظير في الشكل التالي :  (TextBox)  نص مربع                                     
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 والكود المسئول عن ذلك ىو : 

 
  TextBox2والذي يأخذ قيمتو من  numبالمتغير  3طبعًا الحظت معي أن كل إلمي حصل ىو استبدال الرقم 

 
   For.. Next :    عٍّخ فٝ اٌض٠بدح اسِٚمذ ٚإٌٙب٠خ اٌجذا٠خ فٟ اٌزؾىُ ♣

 دائما  (Variable)  المتغير زيادة ومقدار النهاية قيمة من أصغر دائما البداية قيمة كانت السابقة التدريبات فى
 من أكبر البداية قيمة جعل فيمكن الزياده مقدار أو الخطوة تعنى والتى  (Step)  كلمة إضافة ويمكننا1 تساوى

 أو أوالنهاية البداية قيمة من لكل يمكن كما سالبة  (step)  الزيادة قيمة تكون أن يجب الحالة هذه وفى النهاية قيمة
 رات : متغي أو عشرية أو صحيحة أرقام تكون أن الزيادة

 :الجملة لهذه العامة الصيغة                       

For Variable=Start To End [ Step N ]                    

                     Code  

Next   [ Variable ]                    

 ولكن كتابتها عدم ميكن أى اختيارية أهنا على للداللة وهذا [ ] الشكل هبذا قوسني بني الكلمات بعض وضع مت العام اهليكل من
  كتابة وعدم 1 قيمتها تكون  (Step) كتابة معد فمثالرتاضية اف قيمة احلالة هذا ىف أتخذ كتابتها عدم حالة ىف أنه معرفة جيب

(Variable)  مع  (Next)  مع  احملدد املتغري اسم بنفس تكون . (For)  
 أمثلة : 

 الكود املثال م

1  
   111الى   1 من الفردية األعداد لعرض

 For I = 1 to 100 Step 2 

   Me.TextBox1.Text = Me.TextBox1.Text & I & vbCrLf 

 Next I 

2  
 18 الى 8 من الزوجية األعداد لعرض

 For I = 8 to 18 Step 2 

   Me.TextBox1.Text = Me.TextBox1.Text & I & vbCrLf 

 Next I 

 على المسمة تمبل التى األعداد لعرض 3
 50إلى  3من  3

 For I = 3 to 50 Step 3 

   Me.TextBox1.Text = Me.TextBox1.Text & I & vbCrLf 

 Next I 

 تنازليا مرتبة الزوجية األعداد لعرض 4
 1إلى  20من 

 For I = 20 to 1 Step -2 

   Me.TextBox1.Text = Me.TextBox1.Text & I & vbCrLf 

 Next I 

  1.5الى  4.50 من األعداد لعرض 5
 .مرة كل 0.05 بتنالص

 For I = 4.5 to 1.5 Step -0.5 

   Me.TextBox1.Text = Me.TextBox1.Text & I & vbCrLf 

 Next I 

  B ليمة الى A من األعداد لعرض 6
 c ليمة زيادة بمعدل

 For I = A to B Step C 

   Me.TextBox1.Text = Me.TextBox1.Text & I & vbCrLf 

 Next I 
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  :أن السابك بالجدول األمثلة من نستنتج

 .لرقما كتابة ثم  (Step)  بكممة لممتغير الزيادة معدل تحديد يمكن -1

  4)، 5 مثال(النياية  قيمة من أكبر البداية قيمة وجدود حالة فى سالبا يكون  أن يجب الزيادة معدل  -2

 متغير تعريف يجب الحالة ىذه وفى عشري  عدد يكون  أن الزيادة معدل أو النياية أو البداية لقيمة يمكن -3
  ( .5مثال )(Single)  النوع مثل العشرية الكسور يقبل نوع من الحمقة

 6) . مثال ( Variable) (متغير يكون  أن الزيادة معدل أو النياية أو البداية قيمة من ألى يمكن -4

 

   Do while :   اسزخذاَ 3 -2

 خٟٚ٘ أٚاِش رزؾىُ فٟ إػبدح رٕف١ز ػًّ ِؼ١ٓ أٚ ِغّٛػ -أٚاِش اٌزىشاس - س١زُ رمذ٠ُ اٌّٛضغفٟ ٘زا  -        

ٕٚ٘ب  زؾمك ششط ِؼ١ٓ ؽ١ش إٔٔب ال ٔؼشف ثبٌظجظ وُ ِشح ِطٍٛة اٌزىشاس .ؽزٝ ٠ Code) )ِٓ األٚاِش           

 :    Do   Loopاألصٍؼ اسزخذاَ عٍّخ اٌذٚساْ  ٠ىْٛ

 عند  ريةراالتك الحمقة من والخروج (TextBox)  النص مربع فى اسماء استقبال رارتك ٚػٍٝ سج١ً اٌّضبي :          
 .معينة عبارة إدخال

 :الجملة هلهذ العامة الصيغة

Do While conditional expression            

  Code                

Loop               

 ٚثؼجبسح أخشٜ   (True) . صحيح الشرطى التعبير طالما  (Code) الكود تنفيذ  (do while) بـ المقصود ♣        

 َ ثزم١١ُ اٌششط.٠مٛ Do While فٟ وً ِشح ٠صً اٌجشٔبِظ إٌٟ                    

  Loopفإْ اٌزٕف١ز ٠جذأ ػٕذ أٚي أِش ثؼذ وٍّخ    "False"ٌٛ وبْ اٌششط خبطئبً   -أ                       

 ٠مَٛ ثزٕف١ز األٚاِش اثزذاء ِٓ األِش اٌزٞ ٠ٍٟ ٗفإٔ "True"وبْ اٌششط صؾ١ؾب  ٌٛ -ة                      

   Loopٚػٕذِب ٠صً اٌجشٔبِظ إٌٟ وٍّخ   Loopخش أِش لجً وٍّخ اٌششط ٚؽزٝ أ                          

 ؽ١ش  ٠زُ رم١١ُ اٌششط ِشح أخشٞ ٚطجمب ٌم١ّخ Do while فإٔٗ ٠ؼٛد ِشح أخشٞ إٌٟ                           

  .ف١ٕزٟٙ اٌزىشاس False ف١سزّش اٌزىشاس أٚ رىْٛ  Trueاٌششط فإِب أْ رىْٛ                           

 قم باعداد نافذة نموذج وفقًا لمتصميم التالي :   : 5رذس٠ت      
 "فشد٠خ أػذاد" صس ػٍٝ ٚثبٌؼغؾ ِٛعت، ػذد السزمجبي ٚرٌه إٌّٛرط، ثٕبفزح ِٛػؼ ٘ٛ وّب اٌّششٚع ٔبفزح طُّ

 رظٙش "صٚع١خ أػذاد" صس ػٍٝ ٚثبٌؼغؾ إدخبٌٗ، رُ اٌزٞ ُلاٌش ؽزٝ 1 ِٓ ػذ٠ًببرظ ِشرجخ اٌفشد٠خ ا٤ػذاد رظٙش

 . بئّخاٌم طٕذٚق فٟ إدخبٌٗ رُ اٌزٞ ُلاٌش ؽزٝ 1 ِٓ رظبػذ٠ًب ِشرجخ اٌضٚع١خ ا٤ػذاد
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 ٚ٘ب٘ٛ اٌىٛد اٌّسئٛي ػٓ رٕف١ز رٌه :  ♣

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قم باعداد نافذة نموذج وفقًا لمتصميم التالي :   : 5رذس٠ت 

األعداد السوجية " وعرض  مجموع" زر الضغط على عند السوجية األعداد عمجمو لعرض ق الساب الكود في يلسم ما عدل

 مجموع األعداد الفردية عند الضغط على زر "مجموع األعداد الفردية " 
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 ٚ٘ب٘ٛ اٌىٛد اٌّسئٛي ػٓ رٕف١ز رٌه :  ♣

 
 
 
 
 
 
 
 :Procedure) ) اإلعشاء 4-1

 التصنيف هذا نطاق وفي Form1 باسم جديد  ( Class ) تصنيف ينشأ جديدة نموذج نافذة إضافة عند -     

    :عن نعلن
 . Event proceduresإجراءات األحداث )معالج الحدث(     -1            
 . variablesمتغيرات    -2            
 . Constantsثوابت  -3            

   يتم االسم هذا استدعاء عند ما اسم تحت  (Code)  والتعليمات األوامر من مجموعة هوواإلجراء  -    

 .والتعليمات هذه   األوامر تنفيذ                     
 ال  (Sub)  تكون  أن إما  (Visual Basic .NET)  لغة في  (Procedures)  ءاترااإلج وىذه -   

 .بقيمة تعود  (Function)  أو بقيمة تعود
   Sub)  :)  اإلجراء عن اإلعالن♣
 موضع من أكثر في كتابتو سيتكرر( Code)  كود  لدينا كان ما إذا حالة في  (Sub)  عن لإلعالن نمجأ    

 ومن وفيمو ءتوقرا يسيل حتي  (Code) الكود كتابة تنظيم بيدف وكذلك  (Class)  التصنيف داخل
  .األمر لزم إذا تعديمو ثم

 Sub ػٓ ٌإلػالْ اٌؼبِخ اٌظ١غخ
Sub Name ([Parameters])           

Code                  

         EndSub 
     -  (Name) راء اإلج اسم عن تعبر   (Procedure)        
     - Parameters) راء االج استدعاء عند تستقبل سوف التي القيم عن ( عبارة  (Procedure) والتي  

 .  (Code)  الكود في تستخدم
     -  (Code) راء )اإلج استدعاء عند ستنفذ التي والتعميمات األوامر مجموعة(Sub  . 
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 افذة نموذج وفقًا لمتصميم التالي :قم باعداد ن   : 6رذس٠ت 
 

 
 
 
 
 

 والكود المسئول عن ذلك ىو : 

 
 .  (Block) ا يطمق عمييا وغيرى  (For… next)  و  (If…then)  جمل -
   (Button1_Click)            الخاص (Event procedure)  الحدث راءإجىل الحظت تكرار الكود السابق في  -

 لمفردي . 1لمزوجي و  2ماعدا قيمة البداية  (Button2_Click)     و

لمرة واحدة ويمكن استدعاؤه أكثر من   (Sub  Procedures)    ولتفادي ىذا التكرار نمجأ إلى اإلعالن عن إجراء  -
  مرة حسب حاجة البرنامج .... دعونا نرى :
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 أي عمى الضغط عند فردي ومفتاح زوجي مفتاح أن نجد البرنامج اختبار عندولكن تبقى لدينا مشكمة وىي أنو 
      (1)  .  القيمة وىي واحدة ارالتكر  عممية بداية قيمة أن والسبب النتيجة نفس يعطي منيما

     Parameterولحل ىذه المشكمة البد من استخدام مايسمى بــ 
  واستخدامو :  (Parameter)  عن اإلعالن  7  : تدريب

 
 مالحظات عمى الكود السابق : 

  كان إذا ما تحديد في القيمة ىذه تستخدم واستدعاءه  عند (2) أو (1)  قيمة  (Ali)  راءاإلج يستقبل أن البد -
  .بعد  فيما واستدعاؤه (Start) المتغير بإضافة وذلك الزوجية أم الفردية األعداد عرض سيتم

 ( . Argument) ( 2,1) (Start)قيمة الممتغير  عمى يطمق -
-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

                 01066973029                                                       yahoo.comalysun1973@  

12 

 أٔذ دائّبً فٟ اٌّمذِخ

لي  
حمد ع

م
لي  
 ع

 :  Parameters من أكثر عن اإلعالن ♣
          راءإج عن اإلعالن عند يمكن  (Procedure) من أكثر استخدام  (Parameter) . 
         تستخدم(Parameters)    عند تحدد وانما مسبقا معمومة غير إلجراءا خارج من قيم استقبال كوسيمة  

   (Procedure)  . اإلجراء ىذا استدعاء
 

 دػٕب ٔشالت ٘زا اٌىٛد :          

 

 مالحظات ىامة عمى الكود أعاله : 
 .  ت ار الم من عدد أي  (Procedure)  ءرااإلج استدعاء يمكنك -
 فمثال لو األعداد نطاق وكذلك وجيةز  أم فردية كانت سواء األعداد عرض في تتحكم أن يمكنك كما -

 ستعرض (3,90)  القيم أعطينا ولو 73 حتى 7 من الفردية األعداد ستعرض (7,73)  القيم أعطينا
 . 90 حتى 3 من الزوجية األعداد

من  المتغير استدعاء بعد المتغير قيمة في يحدث قد تغيير أية متابعة أردنا إذا  ByRefنستخدم  -
   .معينة دالة أو إجراء

 تحدث قد التي التغييرات إلى االنتباه بدون األولية المتغير قيمة كتابة أردنا إذا  ByVal نستخدم -
  .هي الطريقة اإلفتراضية   ByVal االستدعاء وتعتبر عمليةبعد 

 
 عن أبً امامة رضً اهلل عنو قال سمعت رسٌل اهلل صلى اهلل علٍو ًسلم ٌقٌل ۩

 على أدناكم(  ) فضل العالم على العابذ كفضلً
قااال صاالى اهلل علٍااو ًساالم ) الئ اهلل ًمهل اااو ًأىاال ال ااماًا  ًا ر   اااى   ۩

 النملة فً جحرىا ً اى الحٌ  لٍصلٌئ على معلمً الناس الخٍر(أخرجو أبٌ داًد
عن ابن م عٌد رضً اهلل عنو قال قال صلى اهلل علٍو ًسلم) ال   اذ الال فاً    ۩

على ىل او فً الحق ًرجل آتاه اهلل الح مة فياٌ  اثناٍن رجل آتاه اهلل ماال ف لطو 

 وصدق رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص .  ٌقضً بيا ًٌعلميا( أخرجو البخاري
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  (Function) :   اٌذاٌخ ػٓ اإلػالْ 2 – 4 

 نحتاجيا قيمة منو سينتج  (Code)  كود لدينا كان ما إذا حالة في  (Function)  عن لإلعالن نمجأ          
 يمكن حتي الخ ... المستحقة الضريبة ، العامل أجر صافي ، مربع مساحة ، دائرة محيط ثالم

   .لممستخدم إخراجيا أو البرنامج تعميمات تنفيذ أثناء استخداميا

 Function  ػٓ ٌإلػالْ اٌؼبِخ اٌظ١غخ

 

Function Name ([Parameters]) As DataType          

 Code                   

[Return Value]           

EndFunction          

 اٌىٛد ثذاخٍٙب إخز١بسٞ ِؼٕٙب أْ اٌغضء ِٓ   [ ]أػٍُ أْ طالثٟ أل٠ٛبء اٌّالؽظخ ٠ٚؼٍّْٛ أْ األلٛاط  -      

 ٚلذ سجك ٌٕب اٌؾذ٠ش ػٓ ٘زا .           

- (Name)  الدالة اسم عن تعبر  (Function)  . 

-  (DataType)  الدالة من جعةاالر  بالقيمة الخاصة البيان نوع تحدد .  (Function)  

-  (Parameters)  الكود في تستخدم سوف التي الوسائط تمثل  . (Code)   

-  (Code)  الدالة استدعاء عند ستنفذ التي والتعميمات األوامر مجموعة (Function)  . 

-  (Value)  الدالة من جعةاالر  القيمة  . (Function)    

 

  رقمين : مجموع حساب : 8 تدريب
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 والكود المسئول عن فعل ذلك ىو : 

 
 مالحظات عمى الكود : 

 الدالة عن اإلعالن تم (Sum)  النوع من  (Single) وىما قيمتين وتستقبل  (First) و  (Second) تم حيث    
 Second ) و )  (First)  القيمتين جمع ناتج تخصيص ثم (Single) النوع من  (total) متغير عن اإلعالن   
 .  ( Return ) باستخدام  (total) القيمة إرجاع ثم (total)  لممتغير    
 القيمة  (total) الدالة اسم في تخزينيا يتم  (Sum)  إستدعاءىا عند ضحات كما.  
  المتغيرين عن اإلعالن تم (x)  و  (y)  النص صناديق في منيما لكل المستخدم مدخالت وتخصيص  

(TextBox)   الدالة قيمة تخصيص ثم (Sum) لمخاصية (Text) التحكم بأداة الخاصة  ( Label4 )   
   .  (y) و (x)  القيمتين استقبال بعد  

  استخدمناTry…. Catch )لتفادي أخطاء المستخدم مثل ترك مربعات النص فارغة أو كتابة نصوص ) 
  أو ماشابو ذلك .  

 تيراغالمت  (Variables)   :وكذلك البرنامج تعميمات تنفيذ سير أثناء و اإلعالن أثناء ليا قيم تخصيص يمكن 

  .بيا المخزنة القيم استخدام                                           
الثوابت (Constants)  :بيا المخزنة القيم استخدام وكذلك فقط اإلعالن أثناء ليا قيم تخصيص يمكن.   
 الدوال  (Function)   :ىذه استخدام يمكنك ثم بيا تخزن  قيمة فتنتج تستدعى وانما ليا قيم تخصيص اليمكن 

 .بيا المخزنة القيمة                             
    الدوال تسمية يفضل  (Functions)  بوظيفتيا متعمقة تسمية.   
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  :  -    دائرة مساحة حساب : 9 تدريب
  نريدىا ىكذا :                           

 
 والكود المسئول عن فعل ذلك ىو : 

 
مع مالحظة ثم استدعائيا في موضع آخر    (Area)تم حساب مساحة الدائرة وخزنيا في الدالة  السابق ياال روعة الكود

  .( TextBox1( تم إلتقاط قيمتو من ) (Radiusوىو ىنا  ((Parametersأن معامل الدالة 
  :  -   ومحيط مستطيل مساحة حساب  : 11 تدريب
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 : أظش إٌٝ ٘زا اٌىٛد اٌشائغ ٚسغً ِالؽظبره 

 
 

ِالؽظبد ػٍٝ اٌىٛد 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

  

 ِالؽظبد ٘بِخ : 

 الدوال جميع (Function) ناتجيا عمى لمحصول التخصيص معادلة من يمناأل الطرف في تستخدم. 

 الدالة مثل وسائط أي تأخذ ال دوال ىناك Now ( ) دالة أي حين في  (Function)  ناتج ليا يكون  وأن البد. 
   ءاتااإلجر  (Sub) تخصيص جممة أي في استخداميا يجوز ال. 

  الحدث اتءجراإ  (Event Procedure) النوع من ءراإج يعتبر . (Sub)  

  ءرااإلج وسيط  (Procedure)  متغير أو مجردة قيمة يكون  أن إما  (Variable) ثابت أو(Constant)  
  (Function)  .دالة أو   
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 الثالث أسئلة الفصل

 اجت ػن األسئلة التبلية هستؼينب ثبلكود التبلي: (1)

 ٠زُ رٕف١ز اٌىٛد ػٕذِب ٠زُ اٌضغظ ػٍٝ ....................... - أ

 ػٍٝ أداح اٌزؾىُ ..........................

 صبثذ( ِٓ ٔٛع ........... –ٌإلػالْ ػٓ )ِزغ١ش  Dimرُ اسزخذاَ االِش  - ة

 اٌزىشاس٠خ ٘ٛ:.........................اسُ اٌّزغ١ش اٌّسزخذَ فٟ اٌؾبٌمخ  - د

 ل١ّخ ثذا٠خ اٌؾٍمخ اٌزىشاس٠خ ................... ٚل١ّخ إٌٙب٠خ ............ - س

 ٚل١ّخ اٌض٠بدح ....................

 اٌٝ ........................ ٠Mزٛلف رٕف١ز اٌؾٍمخ اٌزىشاس٠خ ػٕذِب رصً ل١ّخ اٌّزغ١ش  - ط

 ....................................... اٌىٛد اٌزٞ ٠زُ رىشاسٖ ٘ٛ - ػ

 

 اجت ػن األسئلة التبلية هستؼينب ثبلكود : (2)

 

 

 

 

 

 

 

 اٌغشض ِٓ اٌىٛد ٘ٛ :...................................................................................................... - أ

 ............................ ػٍٝ أداح اٌزؾىُ .............................٠زُ رٕف١ز اٌىٛد ػٕذِب ٠مغ اٌؾذس ............ - ة

 ......................................رُ اسزخذاَ االِش ........................................ Mٌإلػالْ ػٓ اٌّزغ١ش  - د

 ........................................................عٍّخ اٌزىشاس اٌّسزخذِخ ٟ٘ :..................................... - س

 اٌىٛد اٌّشاد رىشاسٖ ٘ٛ :....................................................................... - ط

 (Me.Label1.Text = Me.Label1.Text & m)فٟ عٍّخ  &اٌغشض ِٓ اسزخذاَ ِؼبًِ اٌشثظ  - ػ

......................: ٛ٘..................................................................................................... 

ثؼذ رٕف١ز اٌؾٍمخ اٌزىشاس٠خ فٟ ِشثغ  mاوزت ِىبْ إٌمبط عٍّخ اٌىٛد اٌالصِخ إلظٙبس اٌم١ّخ إٌٙبئ١خ ٌٍّزغ١ش  - ؿ

 ........................................................................صٕذٚق سسبٌخ :.....................................

 اجت ػن األسئلة التبلية هستؼينب ثبلكود: (3)
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 اٌغشض ِٓ اٌىٛد ٘ٛ :................................................................................. - أ

 خطأ( –)صؼ  Strاإلػالْ ػٓ ِزغ١ش ؽشفٟ ثبسُ اٌغشض ِٕٗ  (Dim str As String)اٌىٛد  - ة

 Productٌٍّزغ١ش  nفٟ اٌّزغ١ش  3رخص١ص ٔبرظ ضشة اٌشلُ  (Product = 3 * n)اٌغشض ِٓ اٌىٛد  - د

 خطأ( –)صؼ 

 nٌٍّزغ١ش  Productفٟ اٌّزغ١ش  3رخص١ص ٔبرظ ضشة اٌشلُ  (Product = 3 * n)اٌغشض ِٓ اٌىٛد  - س

 خطأ( –)صؼ 

 اٌغشض ِٓ اٌىٛد  - ط

Me.TextBox1.Text = Me.TextBox1.Text & str & Product & VbCrLf 

 TextBox1ٌصٕذٚق إٌص  textوم١ّخ ٌٍخبص١خ  productٚٔبرظ اٌّزغ١ش  strٚضغ ل١ّخ اٌّزغ١ش إٌصٟ  - ػ

 خطأ( –)صؼ 

 خطأ( –االٔزمبي اٌٝ سطش عذ٠ذ )صؼ  VbCrLfاٌغشض ِٓ عضء اٌىٛد  - ؿ

 12:  1( هن 4للؼذد ) (الكود التتبلي لطجبػة جذوال لضشة االػذاد4)

 ( ثؾ١ش ٠ىْٛ إٌبرظ فٟ صٕذٚق إٌص وّب ٠ٍٟ:7ػذي اٌىٛد ثؾ١ش ٠طجغ عذٚال ٌضشة االػذاد ٌٍؼذد )اٌّطٍٛة : 

7 X 5 = 35 

7 X 7 = 49 

7 X 9 = 63 

7 X 11 = 77 

 

 

 

 11:  1( هن 9الغشض هن الكود التبلي طجبػة جذوال لضشة االػذاد للؼذد )( 5)

 ٤خطبء ا٤سثؼخ ثبٌىٛد ؽزٝ ٔؾظً ػٍٝ ٔز١غخ رشغ١ً طؾ١ؾخ ٌٍىٛد فٟ اٌغذٚي اٌّطٍٛة : طٛة ا
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 No اٌىٛد اٌخطأ اٌىٛد ثؼذ اٌزظ٠ٛت 

  1 

  2 

  3 

  4 

 

   الجذول التبلي يحتوي ػلى الكود ونبفزة النوورج الخبصة ثتشغيل الكود لطجبػة جذول الضشة الى ػذد  (6)

 1:  12هن       

 : اوًّ ِىبْ إٌمؾ ثّب ٠ٍضَ ٌٍىٛد ثبٌغذٚي ٌٕؾظً ػٍٝ ٔبرظ طؾ١ؼ ثؼذ رشغ١ً اٌجشٔبِظ اٌّطٍٛة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اجت ػن األسئلة هستؼينب ثبلكود التبلي:( 7)

 

 

 .اٌغشض ِٓ اٌىٛد :.................................................................................. - أ

 .....................................................................................اسُ ِزغ١ش اٌؼذاد: - ة

 .رجذأ اٌؾٍمخ اٌزىشاس٠خ ثبٌم١ّخ :..................................................................... - د

 ..............................رٕزٟٙ اٌؾٍمخ اٌزىشاس٠خ ػٕذ اٌم١ّخ .................................. - س

 ....ل١ّخ ص٠بدح اٌؼذاد................................................................................... - ط

 ٘ٛ ............................................................................. vbcrlfاٌغشض ِٓ  - ػ
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 يطجغ االػذاد الفشدية  "اػذاد فشدية"في ادخبل ػذد هوجت وػنذ الضغط ػلى صس  الكود التبلي يستخذم( 8)

   فيطجغ االػذاد الضوجية  "اػذاد صوجية"حتى الؼذد الووجت الزي تن إدخبله وارا ضغطنب ػلى الضس  1هن        

 . حتي الؼذد الووجت الزي تن إدخبله في صنذوق القبئوة 2هن        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -: اٌّطٍٛة

 ........عٍّخ اٌزىشاس فٟ اٌجشٔبِظ ٟ٘ :................................................................................ -1

 فٟ  اٌسطش لجً األخ١ش ٘ٛ :..................................................... (I = I + 2)اٌغشض ِٓ اٌىٛد  -2

 ......................................................................................٘ٛ:........... Loopاٌغشض ِٓ  -3

 ؽذد االخز١بس اٌصؾ١ؼ ٌزؾذ٠ذ طج١ؼخ وً عضء ِٓ ِىٛٔبد سطش اٌىٛد -4

ListBox1.Items.Clear()                                                           

 

 

 

 . هنه ادخبل ػذد هوجت فيظهش هجووع االػذاد الفشدية في صنذوق نص الكود التبلي الغشض( 9)

 اٌغشض ِٓ اٌىٛد  -أ

N = TextBox1.Text                                  

     ....................................................: ٛ٘..... 

 عٍّخ اٌزىشاس اٌّسزخذِخ فٟ اٌىٛد ٟ٘  -ة

         ........................................................... 

 ٠زُ اظٙبس ِغّٛع االػذاد اٌفشد٠خ فٟ صٕذٚق إٌص -س

 وجش ِٓ اٌؼذد اٌّٛعت اٌزٜ رُ أػٕذِب ٔصً اٌٝ ػذد     

 ........إدخبٌٗ فٟ اداٖ اٌزؾىُ ..............................    

 ............................. ٚاٌزٟ رُ رخص١صٙب ثبٌّزغ١ش    

 

o ُأداح رؾى 

o ِزغ١ش 

o صبثذ 

o خبط١خ 

o ٚس١ٍخ 

o خبط١خ 
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 -ضغ ػالهة صح او ػالهة خطب اهبم الؼجبسة التبلية :( 11)

 االعبثخ اٌسؤاي َ

 )     ( ػجبسح ػٓ ِغّٛػخ ِٓ أٚاِش ٚرؼ١ٍّبد ٠زُ رىشاس٘ب ػذد ِؾذد ِٓ اٌّشاد procedureاالعشاء  1

ؼ١ٓ ٚػٕذ اسزذػبء ػجبسح ػٓ ِغّٛػخ ِٓ ا٤ٚاِش ٚاٌزؼ١ٍّبد رؾذ اسُ ِ procedureاالعشاء  2

 ٘زا االسُ ٠زُ رٕف١ز ٘زٖ ا٤ٚاِش ٚاٌزؼ١ٍّبد 

)     ( 

 )     ( رىشاس وزبثخ وٛد ِؼ١ٓ ػذح ِشاد فٟ اٌجشٔبِظ  procedureاٌغشع ِٓ اسزخذاَ اإلعشاءاد  3

ػٕذِب ٠ىْٛ ٌذ٠ٕب وٛد ِؼ١ٓ ٔشغت فٟ رىشاسٖ فٟ اوضش ِٓ ِٛػغ داخً اٌزظ١ٕف ٔسزخذَ اٌذاٌخ  4

Function 

)     ( 

ِغّٛػخ ا٤ٚاِش ٚاٌزؼ١ٍّبد اٌزٟ ٠زُ ٚػؼٙب رؾذ اسُ ٚػٕذ رٕف١ز٘ب رؼٛد ثم١ّخ ٔطٍك ػ١ٍٙب  5

 procedureاعشاء 

)     ( 

ِغّٛػخ ا٤ٚاِش ٚاٌزؼ١ٍّبد اٌزٟ ٠زُ ٚػؼٙب رؾذ اسُ ٚػذ رٕف١ز٘ب رؼٛد ثم١ّخ ٔطٍك ػ١ٍٙب داٌٗ  6

Function 

)     ( 

ٔشغت فٟ رىشاسٖ فٟ اوضش ِٓ ِٛػغ داخً اٌزظ١ٕف ٔسزخذَ اعشاء ػٕذِب ٠ىْٛ ٌذ٠ٕب وٛد ِؼ١ٓ  7

procedure 

)     ( 

 )     ( السزمجبي ل١ُ ِٓ خبسط االعشاء ػٕذ اسزذػبء االعشاء  parametersرسزخذَ  8

 )     ( Argumentفبْ اٌم١ّخ ث١ٓ اٌمٛس١ٓ ٠طٍك ػ١ٍٙب  Taxes(0.05)ػٕذ اسزذػبء اعشاء ثبسُ  9

 )     ( ٠Argumentطٍك ػ١ٍٙب  Taxesفبْ  Taxes(0.05)بء اعشاء ثبسُ ػٕذ اسزذػ 11

 )     ( (End Sub)٠ٕٚزٟٙ ثـ  (Sub)اإلػالْ ػٓ داٌخ ٠جذأ  11

 )     ( (End Function)٠ٕٚزٟٙ  (Function)اإلػالْ ػٓ داٌٗ ٠جذأ  12

 )     ( ٔؾزبعٙبارا وبْ ٌذ٠ٕب وٛد س١ٕزظ ػٕٗ ل١ّخ  Functionٍٔغأ السزخذاَ اٌذاٌخ  13

 )     ( ارا وبْ ٌذ٠ٕب وٛد س١ٕزظ ػٕٗ ل١ّخ ٔؾزبعٙب procedureٍٔغأ السزخذاَ االعشاء  14

اٌذاٌخ ػجبسح ػٓ ِغّٛػخ ِٓ ا٤ٚاِش ٚاٌزؼ١ٍّبد ثبسُ ِؼ١ٓ ٠ّىٓ اْ رأخز ٚسبئؾ  15

Parameters  ٚرؼٛد ثم١ّخ ساعؼخValue 

)     ( 

 Valuesاِش ٚاٌزؼ١ٍّبد ثبسُ ِؼ١ٓ ٠ّىٓ اْ رأخز ٚسبئؾ اٌذاٌخ ػجبسح ػٓ ِغّٛػخ ِٓ ا٤ٚ 16

 Parameterٚرؼٛد ثم١ّخ ساعؼخ 

)     ( 

 )     ( أٙب سّؾذ ٌٍّجشِظ اإلػالْ ػٓ دٚاي ٚإعشاءاد اخشٞ ٠ؼذ٘ب ثٕفسٗ ٠VB.Netؤخز ػٍٝ ٌغخ  17
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 اكول الجذول هستؼينب ثبلكود التبلي :( 11)

 

 

 

 

                                                                                                                   

 االعبثخ اٌّطٍٛة َ

  اسُ االعشاء 1

  ثبسُ ٚٔٛػٗ Parameterرُ اإلػالْ ػٓ  2

  اٌؾٍمخ اٌزىشاس٠خ رجذأ ِٓ اٌم١ّخ 3

  ل١ّخ اٌض٠بدح فٟ اٌؾٍمخ اٌزىشاس٠خ رسبٚٞ 4

  عشاء ٌزٕف١ز اٌىٛد ثذء ِٓ اٌم١ّخػٕذ اسزذػبء اال 5

 

 اكول الجذول هستؼينب ثبلكود التبلي :( 12)

 

 

 

 

 

 اإلعبثخ اٌّطٍٛة َ

  اسُ اٌذاٌخ 1

  ٔٛع اٌج١بْ اٌخبص ثبٌم١ّخ اٌشاعؼخ ِٓ اٌذاٌخ 2

  اٌزٟ سٛف رسزخذَ فٟ اٌىٛد parameterاٌٛسبئؾ  3

  اٌم١ّخ اٌشاعؼخ ِٓ اٌذاٌٗ 4
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 ٚالً : ِمذِخ :أ 

إْ أخالل١بد اٌزؼبًِ ِغ اإلٔزشٔذ ثً ٚوبفخ ٚسبئً اٌّؼٍِٛبد ٚاإلرظبالد أطجؾذ ِٓ ِٛػٛػبد اٌسبػخ اٌزىٝ رٙىُ ا٤فىشاد 

ٌىزا ٔسىؼٝ فىٝ ٘ىزا اٌفظىً إٌىٝ سفىغ اٌىٛػٝ ٌىذٜ أثٕبئٕىب ٚثٕبرٕىب ثأ١ّ٘ىخ أخالل١ىبد اٌزؼبِىً ِىغ اإلٔزشٔىذ  ٚاٌّغزّؼبد ٚاٌذٚي

 ٙبساد اٌالصِخ ٌشفغ دسعخ سالِزُٙ اٌشخظ١خ ف١ّب ٠زؼٍك ثبٌزؼذٜ ػجش اإلٔزشٔذ .ٚاوسبثُٙ اٌّؼٍِٛبد ٚاٌّ

٠ّىىٓ أْ ٔؾظىً ِٕٙىب ػٍىٝ ِؼٍِٛىبد  ٌٚىىٓ ِٚٓ خالي اإلٔزشٔذ ٔسزطجغ أْ ٔىزؼٍُ  ٚ ٔزضمىف ٚ ٔزسىٍٝ ٚٔزٛاطىً ٚ ٔزؾىبٚس

 خطأ ٠ّٚىٓ أْ ٔزؼشف ػٍٝ أشخبص س١ئ١ٓ.

 ذٚأٟ ِزؼّذ ٠سزخذَ اٌٛسبئؾ اإلٌىزش١ٔٚخ ثغشع : رؼش٠ف اٌزؼذٞ اإلٌىزشٟٚٔ : ػجبسح ػٓ سٍٛن ػ 

  اٌزؾشش. -1

 اٌّؼب٠مخ.  -2

 اإلؽشاط.  -3

 اٌزخ٠ٛف. -4

 اٌزٙذ٠ذ. -5

 ....... إٌخ. -6

 :ٍٝصب١ٔبً : اٌٛسبئؾ اإلٌىزش١ٔٚخ ٌٍزؼذٞ : اٌٛسبئؾ اإلٌىزش١ٔٚخ اٌزٟ ٠سزخذِٙب اٌّؼزذٞ اإلٌىزشٟٚٔ وض١شح ِٕٙب ِب ٠ 

ىٕه إسسبي ٚاسزمجبي ٚاٌشد ٚإػبدح رٛع١ٗ اٌشسبئً اٌىزش١ٔٚب ِغ إِىب١ٔخ إسفبق : ِٓ خالٌٗ ٠ّ E-Mailاٌجش٠ذ اٌىزشٟٚٔ  -1

  ٍِفبد ثزٍه اٌشسبئً.

 : ف١ٙب ٠زُ ؽشػ ِٛػٛػبد ٌٍّٕبلشخ ف١زُ إسسبي اٌّشبسوخ ٚرغذ اٌشدٚد ِٓ ا٢خش٠ٓ. Forumsإٌّزذ٠بد اإلٌىزش١ٔٚخ  -2

سٞ ث١ٓ ؽشف١ٓ أٚ أوضش ػٓ ؽشق اٌىزبثخ أٚ اٌّؾبدصخ : ِٓ خالٌٙب ٠ؾذس ارظبي فٛ  Instant Messageاٌشسبئً اٌفٛس٠خ -3

 اٌظٛر١خ أٚ اٌّشئ١خ.     

 : ػجبسح ػٓ سغً اإلٌىزشٟٚٔ خبص ٠ذْٚ ثٗ طبؽت اٌّذٚٔخ ِب ٠شبء.  Blogingاٌزذ٠ٚٓ اإلٌىزشٟٚٔ -4

 : رسّؼ ثٕشش ِؼٍِٛبد خبطخ ٌٍشخض طبؽت اٌؾسبة. FaceBookاٌّٛالغ االعزّبػ١خ ِضً  -5

 ؼذٞ اإلٌىزشٟٚٔ :صبٌضبً : أشىبي اٌز 

ػجبسح ػٓ " اسزخذاَ اسّبء ِسزؼبسح رخفٝ شخظ١خ اٌّزؼذٜ اإلٌىزشٚٔٝ ثغشع  Anonymity) :اٌزخفٟ اإلٌىزشٟٚٔ ) -1

 اإلفالد ِٓ اٌؼمبة "

 ( : ػجبسح ػٓ " سسبئً ػذائ١خ ِٚضػغخ ِٛعٙخ ػذ شخض أٚ أوضش "Harassmentاٌّؼب٠مبد اإلٌىزش١ٔٚخ ) -2

 ( : ٟ٘ " شىً ِٓ أشىبي اٌّؼب٠مبد اإلٌىزش١ٔٚخ ٌىٓ ثشىً ِزىشس "Cyber stalkingاٌّالؽمخ اإلٌىزش١ٔٚخ ) -3

 ( : ػجبسح ػٓ "  ٔشش رؼ١ٍمبد أٚ وٍّبد ػذائ١خ ٚ ِجززٌخ ػذ شخض أٚ  أوضش "Flamingاٌست أٚ اٌمزف اإلٌىزشٟٚٔ )  -4

 " ( : ػجبسح ػٓ " ٔشش ِؼٍِٛبد ػٓ شخض ِؾذد أٚ أوضش ثشىً ِس١ئOutingاٌزش١ٙش اإلٌىزشٟٚٔ ) -5

 ( : ػجبسح ػٓ " رغبً٘ شخض أٚ أوضش ِٓ خالي ٚسبئؾ إٌىزش١ٔٚخ "Exclusionاالسزضٕبء اإلٌىزشٟٚٔ ) -6

 ( : ػجبسح ػٓ " إسسبي سسبئً إٌىزش١ٔٚخ رؾًّ رٙذ٠ذ أٚ ٚػ١ذ ٌشخض أٚ أوضش "Cyber Threatsاٌزٙذ٠ذ اإلٌىزشٟٚٔ ) -7

 ٔفسـه ِٓ ٘ـزا اٌزؼـذٞ ثئرجبع ا٢رٟ : و١ف رؾّٟ ٔفسه ِٓ اٌزؼذٞ اإلٌىزشٟٚٔ ؟       ٠ّىـٕه ؽّـب٠ـخ 

ال رشىبسن أؽىىذ ثىٍّىىخ اٌسىىشك ِّٙىب وىىبْ لش٠ىىت ِٕىىه ) وظىذ٠ك ( ، ٚأْ رزؼبِىىً ِىىغ وٍّىىخ اٌسىش وّفزىىبػ شىىـمزه ال رؼط١ىىٗ ٤ٞ  -1

 طذ٠ك ِٓ أطـذلبئه.

دٖ أٚ رفؼ١الرٗ إػذاد وٍّخ ِشٚس ال رسزٕزظ ، ٚرٌه ثبسزخذاَ ِض٠ظ ِٓ اٌؾشٚف ٚا٤سلبَ  "غ١ش ِزؼٍمخ ثئسّٗ أٚ سٕخ ١ِال -2

 أٚ أثٕبءٖ أٚ ا٤شخبص اٌّمشث١ٓ عذاً ِٕٗ".

ػذَ ٔشش أٜ ث١بٔبد خبطخ أٚ ػبئ١ٍخ ػٍٝ اإلٔزشٔذ، ثغغ إٌظش ػٓ ؽش٠ىك اٌجش٠ىذ اإلٌىزشٚٔىٟك أٚ إٌظىٛص اٌّىزٛثىخ، أٚ  -3

 ا١ِٛ١ٌبد اإلٌىزش١ٔٚخك أٚ ػٍٝ اٌّٛالغ اإلٌىزش١ٔٚخ.

 أْ رؾزبعٙب وأدٌخ ػـذٖ.ػذَ ؽزف سسبئً اٌزؼـذٞ إٌىزشٚٔٝ ، ؽ١ش ٠ّىٓ  -4

 ػذَ ِمبثٍخ أؽذا رؼشفذ ػ١ٍٗ ِٓ خالي اإلٔزشٔذ. -5

 ػذَ إسسبي سسبئً ٚأٔذ فٝ ؽبٌخ غؼـت. -6

إؽالع ٌٚٝ ا٤ِش ثّب ٠ؼب٠مه ػٕذ اسزخذاَ اإلٔزشٔىذ أٚ ِّىٓ رضىك ثٙىُ ِىٓ وجىبس اٌؼبئٍىخ أٚ ِىٓ اٌّؼٍّى١ٓ إرا رٍم١ىذ ثش٠ىذ أٚ  -7

 أخجش ٚشبسن أؽذ اٌىجبس ثزغبسثه ػٍٝ شجىخ اإلٔزشٔذ.  سسبٌخ اٌىزش١ٔٚخ رغؼٍه رشؼش ثؼذَ اٌشاؽخ، ٚ

 إٔضاي اٌجشاِظ ِٓ اإلٔزشٔذ ٠ىْٛ رؾذ إششاف ِؼٍّه أٚ ٌٚٝ أِشن.  -8

 لُ ثبإلثالؽ ػٓ اٌزؼذٞ اإلٌىزشٟٚٔ ٌٍسٍطبد اٌّخزظخ. -9

 ال رشد ػٍٝ اٌّزؼـذٞ إٌىزش١ٔٚـبً، ٚال رظذق وً ِب ٠ىزجـٗ ػٍٝ اإلٔزشٔذ ٚاإلٔزظبس ؽزٝ رٙذأ. -11

 دائّبً ؽك ا٢خش٠ٓ ػٍٝ شجىخ اإلٔزشٔذ، ٚرؼٍُ اٌخٍك اٌؾسٓ اٌزٞ ٠ؼزجش فٓ أدة اٌزؾبٚس ػٍٝ شجىخ اإلٔزشٔذ. اؽزشَ  -11

 الفصل الرابع 
 التعدي اإللكتروني
Cyber bullying 

 



  

                 01066973029                                                       yahoo.comalysun1973@  

24 

 أٔذ دائّبً فٟ اٌّمذِخ

لي  
حمد ع

م
لي  
 ع

 مواقف توضح اإلرشادات السابقة

لبي ػّشٚ ١ٌبس١ّٓ أس٠ذ أْ أسسً سسبٌخ ٌظذ٠ك ١ٌٚس ػٕذٜ ؽسبة ثش٠ذ اٌىزشٚٔٝ ً٘ ِىٓ اٌّّىىٓ أْ رؼط١ٕىٝ اسىُ اٌّسىزخذَ  – 1

 خبط١ٓ ثه ؽزٝ أرّىٓ ِٓ إسسبي ٘زٖ اٌشسبٌخ.ٚوٍّخ اٌّشٚس اٌ

 فى رأيك ماذا تفعل يامسني ؟
 .ال رشبسن أؽذ ثىٍّخ اٌسش  : اإلجابة

لبَ ػّشٚ ثئٔشبء ؽسبة ثش٠ذ اٌىزشٚٔٝ خبص ثٗ فؾبٌٚذ ٠بس١ّٓ اسزٕزبط وٍّىخ اٌّىشٚس ثىأْ وزجىذ اسىّٗ صىُ سىٕخ ِى١الدٖ ففىزؼ  – 2

 اٌؾسبة.

 رو ؟فى رأيك ماذا كان جيب أن يفعل عم
 .إػذاد وٍّخ ِشٚس ال رسزٕزظ ِشاػبح : اإلجابة

ٚلبَ ثٕشش ِؼٍِٛبد رخىض أسىشرٗ ِسزؼشػىبً طىٛس ا٤سىشح ٚأٔشىطزُٙ ا١ِٛ١ٌىخ  FaceBookلبَ ساِٝ ثبإلشزشان فٝ خذِخ اٌـ  – 3

 فمبَ ٌض ثذساسخ رٍه اٌّؼٍِٛبد ٚػشف ِزٝ ٠ىْٛ إٌّضي غ١ش ِزٛاعذ ثٗ أؽذ صُ .........!؟.

 ان جيب أن يفعل رامى ؟فى رأيك ماذا ك
 .ػذَ ٔشش أٜ ث١بٔبد خبطخ أٚ ػبئ١ٍخ ػٍٝ اإلٔزشٔذ  : اإلجابة

اشزىٝ أؽذ اٌطالة ٌّؼٍّٗ أْ ص١ٍِٗ سجٗ فٝ سسبٌخ ثش٠ذ اٌىزشٚٔٝ فمبي اٌّؼٍُ أسٔٝ رٍه اٌشسبٌخ ، فمبي اٌطبٌت ٌمىذ ؽىزفزٙب فمىبي  – 4

 اٌّؼٍُ ػ١ؼذ اٌذ١ًٌ.

 لب ؟فى رأيك ماذا كان جيب أن يفعل الطا
 .ػذَ ؽزف سسبئً اٌزؼـذٞ إٌىزشٚٔٝ ، ؽ١ش ٠ّىٓ أْ رؾزبعٙب وأدٌخ ػـذٖ  : اإلجابة

 لبي ػّشٚ ٌٛاٌذٖ ٌمذ رؼشفذ ػٍٝ شخض فٝ إؽذٜ غشف اٌّؾبدصخ ٠ٚٛد أْ ٠مبثٍٕٝ. – 5

 فى رأيك ماذا كان رد والده ؟
 .ػذَ ِمبثٍخ أؽذا رؼشفذ ػ١ٍٗ ِٓ خالي اإلٔزشٔذ  : اإلجابة

 وج١شح ث١ٓ ؽبٌج١ٓ ٚثؼذ أْ أزٙذ وبْ أؽذّ٘ب غبػجبً عذاً فجؼش سسبٌخ رٙذ٠ذ ٚٚػ١ذ ٣ٌخش. ؽذصذ ِشبؽٕخ – 6

 فى رأيك ماذا كان جيب أن يفعل الطالب ؟
 .٠غت أْ ٠ٕزظش ؽزٝ ٠ٙذأ ، ٚ ػذَ إسسبي سسبئً ٚأٔذ فٝ ؽبٌخ غؼـت  : اإلجابة

ي ِغّٛػىبد ػّىً ِىغ صِالئىٗ وٍّىب اسىزخذَ اإلٔزشٔىذ رظىٍٗ أؽذ اٌطالة ٠سزخذَ اإلٔزشٔذ فٝ ػًّ ا٤ٔشىطخ اٌّذسسى١خ ِىٓ خىال – 7

 ِس١ئخ ٌٗ فذفبػبً ػٓ ٔفسٗ لًٍ ِٓ اسزخذاِٗ ٌإلٔزشٔذ ؽزٝ ٠زغٕت رٍه اإلسبءاد. Chatسسبئً فٛس٠خ 

 فى رأيك ماذا جيب أن يفعل الطالب ؟
 .أْ ٠خجش ٚاٌذٖ أٚ ٌٚٝ أِشٖ ؽزٝ ٠سبػذٖ فٝ رخطٝ رٍه اٌّشىٍخ  : اإلجابة

١ّٓ ثئٔضاي إؽذٜ اٌجشاِظ اٌّغب١ٔخ ػٍٝ عٙبص اٌىّج١ٛرش ٚٔز١غخ ٌٙزا اٌؼًّ ظٙىشد إطىبثبد ف١شٚسى١خ خط١ىشح ٌٍج١بٔىبد لبِذ ٠بس – 8

 اٌّخضٔخ ثبٌغٙبص رخض ٚاٌذ٘ب.

 فى رأيك ماذا كان جيب تفعل يامسني ؟
 أْ رسزش١ش ٚاٌذ٘ب أٚاًل لجً إٔضاي اٌجشٔبِظ.  : اإلجابة
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 أٔذ دائّبً فٟ اٌّمذِخ

لي  
حمد ع

م
لي  
 ع

 ونيعلى التعدي اإللكتر   أسئلة

  ( اٌسؤاي ا٤ٚي : ػغ ػالِخ طؼ ( اِبَ اٌؼجبسح اٌظؾ١ؾخ ٚػالِخ خطأ )  .أِبَ اٌؼجبسح اٌخطأ ) 

اٌزؼّذٞ اإلٌىزشٟٚٔ ٘ٛ ػجبسح ػٓ سٍٛن ػذٚأٟ ِزؼّذك ثبسزخذاَ اٌٛسبئؾ اإلٌىزش١ٔٚخ ٌٍزؾششك أٚاٌّؼب٠مخك أٚ إؽشاطك أٚ  -1

 ( )          رخ٠ٛف أٚ رٙذ٠ذ ا٢خش٠ٓ. 

 (  )      طٛس ِٓ اٌزؼّذٞ اإلٌىزشٟٚٔ داخً اٌّغزّغ اٌّظشٞ ال رٛعذ  -2

 ( )        ِٓ أشىبي اٌزؼذٞ اإلٌىزشٟٚٔ اٌزخفٟ اإلٌىزشٟٚٔ  -3

 ( )  اٌّزؼّذٞ اإلٌىزشٟٚٔ ٠ٙذف إٌٝ إ٠مبع ػغٛؽ ٔفس١خ ػٍٝ ا٢خش٠ٓ ثبسزخذاَ ٚ سبئً ِزؼذدح ػٓ ؽش٠ك ٚسبئؾ اٌىزش١ٔٚخ -4

 ( )      ذائ١خ ِٛعٙخ ػذ شخض أٚ أوضش.   اٌّؼب٠مبد اإلٌىزش١ٔٚخ سسبئً ػ -5

 (  )     اٌّالؽمخ اإلٌىزش١ٔٚخ إسسبي سسبٌخ ثطش٠ك اٌخطأ إٌٝ شخض ِب ال رؼشفٗ.   -6

 اٌمزف اإلٌىزشٟٚٔ ٔشش وٍّبد ػذائ١خ ٚ ِجززٌخ ػذ شخض أٚ أوضش ِٓ اٌّشا٘م١ٓ ػٍٝ طفؾبد ا٤خجبس اإلٌىزش١ٔٚخ  -7

 ( )      ىزشٟٚٔك ٚػٍٝ ِٛالغ أخشٜ.   ٌٍّغّٛػبدك ٚإٌّزذ٠بدك ٚاٌجش٠ذ اإلٌ

 ( )     اٌزٙذ٠ذ اإلٌىزشٟٚٔ إسسبي سسبئً رٙذ٠ذ٠خ اٌّؾزٜٛ ػٓ ؽش٠ك اٌشسبئً اإلٌىزش١ٔٚخ.  -8

اٌزش١ٙش اإلٌىزشٟٚٔ ػشع ػبَ أٚ ٔشش أٚ ِشبسوخ ٌٍّشاسالد اٌشخظ١خ أٚ اٌظٛس اٌخبطخ ٌشخض آخش، خبطخ  -9

 ( )   ؽسبسخك أٚ اٌظٛس راد ا١ٌٙئخ اٌغٕسـ١خ.   اٌّشاسالد اٌزٟ رؾزٛٞ ػٍٝ ِؼٍِٛبد شخظ١خ 

 ( )     االسزضٕبء اإلٌىزشٟٚٔ ػُ ثؼغ ا٤شخبص إٌٝ ِغّٛػخ ِؼ١ٕخ ٚٔجـز ا٢خش٠ٓ.    -11

  ( اٌسؤاي اٌضبٔٝ : ػغ ػالِخ طؼ .ٟٔٚاِبَ اٌؼجبساد اٌزٟ رسبػذن فٝ ؽّب٠خ ٔفسه ِٓ اٌزؼذٞ اإلٌىزش ) 

 ( )           ال رشبسن أؽذ ثىٍّخ اٌسش.    (1

 (  )      وٍّخ اٌسش ٠ّىٓ إْ رىْٛ ربس٠خ ١ِالد أٚ شٟ سًٙ ٠ّىٓ رزوشٖ.  (2

 ( )         ال رٕشش ِؼٍِٛبد خبطخ ػٍٝ اإلٔزشٔذ.  (3

 (  )      رخٍض ِٓ اٌشسبئً اإلٌىزش١ٔٚخ اٌّشسٍخ ِٓ اٌّزؼذٞ إٌىزش١ٔٚـبً.  (4

 ( )      ػٍٝ اإلٔزشٔذ. ال رشد ػٍٝ اٌّزؼذٞ إٌىزش١ٔٚـبً، ٚال رظذق وً ِب ٠ىزجٖٛ  (5

 ( )        لُ ثبإلثالؽ ػٓ اٌزؼذٞ اإلٌىزشٟٚٔ ٌٍسٍطبد اٌّخزظخ.  (6

  اٌسؤاي اٌضبٌش : اشزشن أؽذ ا٤شخبص فٝ أؽىذ ِٛالىغ اٌزٛاطىً اإلعزّىبػٝ . وٍّىب ساسىً أؽىذ ا٤ػؼىبء أٚ ؽىبٚي إعىشاء ِؾبدصىخ

 فٛس٠خ ال ؽع ػذَ اٌشد ػ١ٍٗ .

 .................... ٠ٚسّٝ ........................٠ؼزجش ِب ؽذس شىً ِٓ أشىبي ..

 (Exclusionاالسزضٕبء اإلٌىزشٟٚٔ )٠ٚسّٝ  اٌزؼذٞ اإلٌىزش٠ٟٔٚؼزجش ِب ؽذس شىً ِٓ أشىبي 

 : ٓاٌسؤاي اٌشاثغ : أوًّ اٌغًّ اٌزب١ٌخ ثّب ٠ٕبسجٙب ِٓ ث١ٓ اٌمٛس١ 

    3       1   2 

 ِٛلغ اإلٔزشٔذ ( –ش١ٔٚخ ا١ٔ٢خ اٌشسبئً اإلٌىز –) اٌزذ٠ٚٓ اإلٌىزشٟٚٔ 

     ......................... ٟ٘ خذِخ إرظبالد رسّؼ ٌٍّسزخذَ ثئٔشبء ارظبي خطٝ خبص فٛسٞ ِغ شخض آخش ٌٍزؾبٚس فٟ  .1

 صِٓ ٚاؽذ ػٍٝ شجىبد اإلٔزشٔذ.                      

 ٘ب ػٍٝ اإلٔزشٔذ......................... ػجبسح ػٓ طفؾبد ِؼٍِٛبد اٌىزش١ٔٚخ ٠زُ ٔشش .2

 ........................ ػجبسح ػٓ سغً اٌىزشٟٚٔ خبص ٠ذْٚ ثٗ طبؽت اٌسغً اٌخطٛاد اٌزٟ لبَ ثٙب أٚ اٌج١بٔبد اٌزٟ لشأ٘ب  .3

 ػٍٝ طفؾبد اإلٔزشٔذ.                     
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